
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind modificarea şi completarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului local

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Ţinând cont de prevederile art.15 din anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;
În temeiul prevederilor art. 54 şi art. 45 din  Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată ;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se modifică şi completează comisiile de specialitate ale Consiliului local, după 
cum urmează : 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO- FINANCIARE 

            va avea următoarea componenţă :
1. D-L BILL ZOLTAN- PREŞEDINTE
2. D-ŞOARA CÎRLIG DANIELA
3. D-ŞOARA KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET
4. D-L CIUCIULETE PETRU
5. D-L VÂNĂTORU NICOLAE

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECŢIA
MEDIULUI , TURISM ŞI AGRICULTURĂ

  va avea următoarea componenţă :
1. D-L RAKOCZI GHEORGHE- PREŞEDINTE
2. D-L MESZAROS ŞTEFAN
3. D-L POP EUGEN-CONSTANTIN
4. D-L POSTELNICU DARIUS-ANDREI
5. D-L BOLDOR AUGUSTIN

COMISIA PENTRU INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE, 
ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, TINERET ŞI SPORT

            va avea următoarea componenţă :
1. D-L VÂNĂTORU NICOLAE- PREŞEDINTE
2. D-L GHEORGHIN IONEL
3. D-NA CSUTAK BARBARA-MATILDA
4. D-L MACOVEI BOGDAN
5. D-L TOTH GABOR

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI

va avea următoarea componenţă :
1.  D-L BÂCĂ IOAN- PREŞEDINTE



2. D-L MIHĂILĂ TIMOTEI
3. D-L TABEICĂ NECULAI
4. D-L BOLDOR AUGUSTIN
5. D-L TOTH GABOR

Art.2. –Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr. 67/22.04.2010.
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;
- Celor prevăzuţi la art.1
- cetăţenilor prin afişare şi presă.

Nr.   212  din 18 noiembrie 2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                              CONTRASEMNEAZĂ,
        SECRETAR,
        Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9789 din 17.11.2010 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 „3” – Locuinţe sociale cu 24.000 lei; se 
suplimentează punctul „11” – Reparaţii capitale sediu PSI cu suma de 16.000 lei şi se 
introduce punctul „15” – Reabilitare canalizare str. C. Csekonics în valoare de 15.000 lei, 
rezultând un TOTAL Cap.B de 5.317.000 lei 

- LA Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii, se suplimentează punctul „1” – Studii şi 
proiecte cu suma de 60.000 lei, se reduce punctul „2” – Planuri Urbanistice zonale şi de 
Detaliu cu suma de 60.000 lei, rezultând un TOTAL Cap C de 1.346.000 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. 213 din 18 noiembrie 2010                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                                   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. 9777 din 17 noiembrie  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

VENITURI – TOTAL                                              8,00
1. Impozitul pe veniturile din transferul 

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal           03.02.18                      80.00
      2.   Cote defalcate din impozitul pe venit                               04.02.01                    -72,00             

CHELTUIELI – TOTAL                                              8,00
1. Alte servicii publice generale                                 54.02            9,00      

- cheltuieli de capital                                 54.02.70                   9,00
2. Învăţământ                                                                        65.02                             8,00

- burse                                                              65.02.59        8,00
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                                 70.02                           -24,00
                       - cheltuieli de capital                    70.02.70                      -24,00
4. Protecţia mediului                                    74.02                            15,00
                      - cheltuieli de capital                                               74.02.70                       15,00

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. 214 din 18 noiembrie 2010               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                            KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia
pe anul 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9496 din 09 noiembrie 2010 prin care se propune

 aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2011;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 45 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă Agenda cultural-sportivă a oraşului Jimbolia pe anul 
2011,  conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

                    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;
- Casei de cultură Jimbolia
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă.

Nr.  215   din 18 noiembrie 2010              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                 Karancsi Gyorgyi Erzsebet

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel 

                             



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia la realizarea proiectului 
Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului integrat de specialitate al 
Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel Jimbolia .

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  din 2703/16.11.2010 al Serviciului Administraţie publică, Integrare 

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune aprobarea participării
Consiliului Local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.”a” 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 al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului integrat de specialitate al 
Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel Jimbolia.

Art. 2. - Se aprobă  cheltuielile totale generate de proiectul Reabilitarea, modernizarea, 
echiparea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel Jimbolia, în 
sumă de 4.978.169,62 lei.

Art. 3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării acestui 
proiect în valoare de 4.978.169,62 lei, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale. 

Art. 4. – Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a Consiliului local al oraşului 
Jimbolia suma de 80.050,00 lei,   reprezentând 2 % pentru implementarea acestui proiect.

Art. 5. – Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în sumă de 
6.670,00 lei şi  a  TVA–ului aferent proiectului în valoare de 969.467,62 lei.

Art. 6. – Cu data prezentei se abrogă HCL 144/20.08.2009.
Art. 7. – 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 Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
- cetăţenilor prin afişare şi presă 

Nr. 216 din 18 noiembrie 2010    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

        

CONTRASEMNEAZĂ 
     SECRETAR,
     Niţoi Ionel



                
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind  participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea proiectului “Achiziţionarea 
şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 2701 din 16.11.2010 al Serviciului Administraţie publică, Integrare 

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea Consiliului local 
Jimbolia la realizarea proiectului “Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia”;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” 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 
“Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia”

Art. 2. – Consiliul local îşi asumă suportarea cheltuielilor totale generate de proiectul 
“Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia” , în sumă de 3.845.198,49 lei.

Art. 3. – Se alocă din bugetul local  suma de 3.845.198,49 lei necesare 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 61.800,00 lei, 
reprezentând 2,00%  pentru implementarea proiectului.

Art. 5. – Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în sumă de 
12.852,00 lei şi  a  TVA–ului aferent proiectului în valoare de 743.713,74 lei.

Art. 6. – Cu data prezentei se abrogă HCL 51/27.03.2009
Art. 7. – 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 Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice
- cetăţenilor prin afişare şi presă 

Nr.  217     din 18 noiembrie 2010         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                                               KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                      CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului Reabilitarea, 
extinderea şi echiparea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi „Nu mă uita” 
Jimbolia.

Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 2702 din 16.11.2010 al Serviciului Administraţie publică, Integrare 

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia la realizarea proiectului „Reabiliatarea, extinderea şi echiparea Centrului de zi 
pentru persoane cu dizabilităţi „Nu mă uita” Jimbolia”.   

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. a şi alin.(6) lit. a pct. 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualiazată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului 
„Reabiliatarea, extinderea şi echiparea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi „Nu mă 
uita” Jimbolia”.   

Art. 2. – Se aprobă cheltuielile generate de proiectul „Reabilitarea, extinderea şi echiparea 
Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi „Nu mă uita” Jimbolia”, în valoare de 
3.647.322,69 lei.

Art. 3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului cu 
titlul „Reabilitarea, extinderea şi echiparea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi „Nu 
mă uita” Jimbolia”, în valoare de 3.647.322,69 lei, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 4. – Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 58.283,00 lei, reprezentând 2% pentru 
proiectul   „Reabilitarea, extinderea şi echiparea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi 
„Nu mă uita” Jimbolia”.
          Art. 5. – Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în sumă de 36.280,27 
lei şi a TVA-ului aferent proiectului în sumă de 696.933,14 lei.

Art. 6. – Cu data prezentei se abrogă HCL 150/11.09.2009.
Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică:

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Timiş;

– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, 
Relaţii Publice

– Compartimentului buget, contabilitate, patrimoniu;
– Compartimentului administaţie publică locală.

Nr.   218 din 18 noiembrie 2010       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
           KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                           CONTRASEMNEAZĂ
                                   SECRETAR
                                   Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă”

din oraşul Jimbolia, pe anul 2010

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.140/23.10.2003 prin care 

s-a aprobat Regulamentul pentru atribuirea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă” şi 
referatul nr. 9727 din 16 noiembrie 2010  al serviciului urbanism, prin care se propune 
acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 
2010;

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 acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe anul 
2010, după cum urmează:

Nr.
crt.

               ADRESA 
           (STRADA, NR)

 PROPRIETAR Locul obţinut

1. Ioan Slavici, 63 Butcovan Dumitru            1
2. Spre Nord, 30/d Budică Ioana Maria            2
3. Simion Bărnuţiu, 27 Bârsan Dănuţ            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;
- celor prevăzuţi la art.1
- cetăţenilor prin afişare

Nr.  219 din 18 noiembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              Karancsi Gyorgyi Erzsebet

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,

                  Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA



HOTĂRÂREA
privind aprobarea subapartamentării apartamentului nr. 2 din imobilul 
situat în Jimbolia, str. Republicii nr. 44

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9111 din 16 noiembrie 2010 al Serviciului urbanism 

prin care se solicită aprobarea subapartamentării apartamentului nr. 2 din imobilul situat 
în Jimbolia, str. Republicii nr. 44 ;

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 subapartamentarea apartamentului nr. 2 din
imobilul situat în Jimbolia, str. Republicii nr. 44, cuprins în C.F. nr. 7041, topo. 2182/II.

Art.2. – 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 urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.   220  din  18 noiembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                  SECRETAR,

         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării transmiterii unui teren din domeniul privat al Statului şi din administrarea 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului Timiş, în 
domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, judeţul 
Timiş

Consiliul Local al Oraşului Jimbolia
Având în vedere referatul nr. 9763/17.11.2010 al Serviciului Urbanism prin care se propune 

aprobarea solicitării transmiterii unui teren din domeniul privat al Statului şi din administrarea 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului Timiş, în 
domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, judeţul 
Timiş şi Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul 
Timiş;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi c) şi art. 45 alin. din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă solicitarea transmiterii unui teren în suprafaţă de 58,08 ha, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al 
Statului şi din administrarea Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Domeniilor Statului Timiş -, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului 
Local al Oraşului Jimbolia, judeţul Timiş.
          Art. 2 - Terenul solicitat spre transmitere potrivit prevederilor art.1 este destinat împăduririi. 

Art. 3 - Demararea activităţilor privind împădurirea terenului în suprafaţă de 58,08 ha începe în 
maximum 1 an de la data predării-preluării terenului şi se finalizează în maximum 3 ani de la această 
dată.

Art. 4 - Activităţile prevăzute la art. 3 se derulează prin fonduri asigurate de oraşul Jimbolia.
Art. 5 - În situaţia nerespectării termenelor prevăzute la art.3, terenul reintră, de drept, în 

domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale -
Agenţia Domeniilor Statului Timiş, cu destinaţia avută anterior transmiterii.

Art. 6. - Primarul Oraşului Jimbolia, judeţul Timiş este împuternicit să propună Consiliului 
Judeţean Timiş şi Insituţiei Prefectului Timiş iniţierea, în acest sens, a unui proiect de lege prin MAI.

Art. 7. -  Predarea – primirea terenului se face pe bază de protocol încheiat între părţile 
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legi.

Art. 8. – Cu data prezentei se abrogă HCL 65/18.09.2008
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Timiş;
- Compartimentului administaţie publică locală.
- Serviciului Urbanism

   
  Nr.  221   din 18 noiembrie 2010                                                     Preşedinte de şedinţă,                       

                                                                                KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET
                       Contrasemnează
               Secretarul Oraşului Jimbolia,
                           Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de 52 persoane fizice 

aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 54.550 lei, conform anexei nr. 1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9587/10.11.2010 al Serviciului impozite şi taxe locale 
prin care se propune trecerea în evidenţă separată a unui număr de 52

persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 54.550 lei.
Ţinând cont de prevederile art. 176 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 trecerea în evidenţă separată a unui număr de 52 
persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 54.550 lei, conform 
anexei nr. 1 care face 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 judeţul 
Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.

Nr.   222   din 18 noiembrie 2010                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             
                    Karancsi Gyorgyi Erzsebet

                                              
                                 

                               CONTRASEMNEZĂ,
 SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării Casei Memoriale „Petre Stoica”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9742/16.11.2010 Serviciului Administraţie publică, Integrare 

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  prin care se propune aprobarea 
înfiinţării Casei Memoriale „Petre Stoica”.

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă înfiinţarea Casei Memoriale „Petre Stoica”, în Jimbolia, Str. 
Emmerich Bartzer, nr. 14.

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 Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice

Nr.    223       din 18 noiembrie 2010                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                       Karancsi Gyorgyi Erzsebet

                                              
                                 

                               CONTRASEMNEZĂ,
 SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 

anexe la bilanţ) la data de 31.12.2009 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9739 din 16 noiembrie 2010 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor 
financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2009 la 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L.;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2009 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform anexelor 1-
14, care fac parte integrantă din hotărâre.

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;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr.   224     18 noiembrie 2010            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

         
                              CONTRASEMNEAZĂ,

       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 

2010

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9733 din 16 noiembrie 2010 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta SRL pe anul 2010;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta SRL 
pe anul 2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantădin hotărâre, după cum urmează:

  I. VENITURI – TOTAL          1.328.838 lei

 II. CHELTUIELI – TOTAL                      1.310.037 lei

III. REZULTAT BRUT                                                                                    18.801 lei

IV. IMPOZIT PE PROFIT                                                                                    697 lei

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
     IMPOZITULUI PE PROFIT                                                                       15.943 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;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr.  225        18 noiembrie 2010              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
         KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

         
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Organigramei  la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 9739 din 16 noimebrie 2010 al Serviciului
buget, contabilitate prin care se propune aprobarea organigramei la S.C. 

Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2010.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă organigrama la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., 
pentru anul 2010,  conform Anexei nr. 1 care face 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 -  
judeţul Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Buget – Contabilitate
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr.   226 /18 noiembrie 2010               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

  

                                      CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
  Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractelor individuale de muncă, pe perioadă determinată, 
la Spitalul Dr. Karl Diel din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9367 din 16.11.2010 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii contractelor individuale de muncă, pe 
perioadă determinată, la Spitalul Dr. Karl Diel din Jimbolia, pe o perioadă de 6 luni, respectiv 
01.12.2010 – 01.06.2011.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă, pe perioadă 
determinată, cu normă întreagă, al d-nei Dr. Badea Simona - Elena, medic specialist oftalmologie, cu 
6 luni, pe perioada 01.12.2010 – 01.06.2011. 

Art. 2. - Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă, pe perioadă 
determinată,  cu timp parţial de muncă – ½ normă, al d-nei Dr. Bădăluţă Liliana Marieta, medic 
specialist epidemiologie, cu 6 luni, pe perioada 01.12.2010 – 01.06.2011.

Art. 3. - Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă, pe perioadă 
determinată,  cu timp parţial de muncă – ½ normă, al d-nei Dr. Negrău Camelia, medic primar 
medicină de familie, cu 6 luni, pe perioada 01.12.2010 – 01.06.2011.

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;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;
- Celor prev la art. 1, art. 2, art. 3

Nr. 227 din 18 noiembrie 2010                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                  

                               CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru proiectul „Întocmire Plan 
Urbanistic Zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9795 din 16 noiembrie 2010 al Serviciului urbanism 

prin care se solicită aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru proiectul 
„Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc 
fotovoltaic”

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 emiterea avizului de oportunitate pentru proiectul 
„Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc 
fotovoltaic”.

Art.2. – 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 urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.  228 din  18 noiembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                        CONTRASEMNEAZĂ,
                                                  SECRETAR,

         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind completarea Listei de investiţii pentru anul 2010 finanţate din fonduri 
evidenţiate în  afara bugetului local

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9804 din 17.11.2010 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune completarea Listei de investiţii pentru anul 2010 finanţate din fonduri 
evidenţiate în  afara bugetului local;

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 completarea Listei de investiţii pentru anul 2010 finanţate din 
fonduri evidenţiate în  afara bugetului local, după cum urmează:

- LA Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii, se completează punctul „1” – Echipamente 
pentru proiectul CB MEDIA, HURO 0901/195/1.2.3., Without Frontiers – Media, Conecting 
People (Fără frontiere – media care uneşte popoare), acronim CB Media, în valoare de 120 mii 
lei, rezultând un TOTAL Cap C de 120 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 9.618,57 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
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr. 229 din 18 noiembrie 2010                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                                Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

                 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 
bugetului local

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9800 din 17 noiembrie  2010 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local,
Având în vedere art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
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 veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului 
local

după cum urmează :
                                                                                                               MII LEI

VENITURI – TOTAL                                          135,00
 Alte venituri                                                                                  36.11.50                  135,00
CHELTUIELI – TOTAL                                          135,00

1. Autorităţi publice                                                             51.11                        135,00
- bunuri şi servicii                                                             51.11.20                       15,00
- cheltuieli de capital                                                         51.11.70                     120,00

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. 230   din 18 noiembrie 2010               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                            KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Listei de investiţii la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9802 din 17.11.2010 al serviciului buget, contabilitate prin care se 

solicită aprobarea listei de investiţii la S.C. Peisaj Hosta S.R.L;
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă lista de investiţii la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., în vederea 

achiziţionării următoarelor utilaje: 

1. Maşină de măturat şi aspirat stradal cu accesorii 250 000 lei

2. Motofierăstrău tip drujbă -  2 bucăţi                  6 400 lei

 3. Motounealtă gard viu - 2 bucăţi      6 500 lei

4. Trimmer cosit iarbă -17 bucăţi    21 000 lei

5. Nivelă tip 70 + accesorii      3 900 lei

6. Freza lemn GDF 2000 CF       2 800 lei

7. Schela 6 m       2 000 lei

8. Cărucior de stivuire cu ridicare înaltă       6 240 lei

9. Vibrator pentru beton monofazat       4 440 lei

10. Remorcă transport materiale - 2 bucăţi     16 000 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
- S.C Peisaj Hosta S.R.L.

Nr. 231 din 18 noiembrie 2010                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                                Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.  9564/18.11.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 18 noiembrie  2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Karancsi Gyorgyi Erzebet
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 212 cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 213 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. 214 cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia, pe anul 
2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 215 cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului 
Orăşenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 216 cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la proiectul „Achiziţinarea 
şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 217 cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la proiectul „Reabilitarea, 
extinderea şi echiparea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita” din Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 218 cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea câştigătorilor concursului „Cea mai frumoasă casă”, 
ediţia 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 219 cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului din str. Republicii, nr. 44 cuprins in CF 
4150, nr. Topo 2182.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 220 cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unui teren din domeniul privat al 
Statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale -  
Agenţia Domeniilor Statului Timş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Jimbola, judeţul Timiş.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 221 cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de 52 de persoane fizice, 
aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 54.550 lei, conform anexei nr. 1.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 222 cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Casei Memoriale „Petre Stoica”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 223 cu unanimitate de voturi



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului S.C.Peisaj Hosta S.R.L., împreună cu contul 
de profit şi pierdere, la data de 31.12.2009.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 224 cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L., pe anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 225 cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei S.C.Peisaj Hosta S.R.L. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 226 cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor individuale de muncă pe 
perioadă determinată a d-nelor dr. Badea Simona Elena, dr. Bădăluţă Liliana Marieta şi dr. 
Negrău Camelia, din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 227 cu unanimitate de voturi

     17. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Avizului de oportunitate pentru proiectul    
„Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc 
fotovoltaic”
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 228 cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii finanţate din fonduri evidenţiate 
înafara bugetului local pe anul 2010.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 229 cu unanimitate de voturi
19. Proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 

bugetului local.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 230 cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 231 cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

                                              PROCES VERBAL
încheiat astăzi 18 noiembrie  2010 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Jimbolia.

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

În continuare d-l Boldor   prezintă :

                                               ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Jimbolia.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia, pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului 
Orăşenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia”.

6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la proiectul „Achiziţinarea şi 
instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii 
în oraşul de frontieră Jimbolia”.

7. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la proiectul „Reabilitarea, 
extinderea şi echiparea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita” din Jimbolia”.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea câştigătorilor concursului „Cea mai frumoasă casă”, ediţia 
2010.

9. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului din str. Republicii, nr. 44 cuprins in CF 
4150, nr. Topo 2182.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unui teren din domeniul privat al 
Statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale -  Agenţia 
Domeniilor Statului Timş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului 
Local al oraşului Jimbola, judeţul Timiş.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de 52 de persoane fizice, 
aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 54.550 lei, conform anexei nr. 1
12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Casei Memoriale „Petre Stoica”.
13. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social al S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului S.C.Peisaj Hosta S.R.L., împreună cu contul de 

profit şi pierdere, la data de 31.12.2009.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta    

             S.R.L., pe anul 2010.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei S.C.Peisaj Hosta S.R.L. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor individuale de muncă pe perioadă 
determinată a d-nelor dr. Badea Simona Elena, dr. Bădăluţă Liliana Marieta şi dr. Negrău Camelia, din 
cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
18. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
19. Probleme curente ale primăriei.
20. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Avizului de oportunitate pentru proiectul 

„Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc 
fotovoltaic”.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii finanţate din fonduri 
evidenţiate înafara bugetului local pe anul 2010.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 
bugetului local.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
Conform Hotărârii nr. 211/18.11.2010 preşedinte de şedinţă este  D-soara Karancsi Gyorgyi-

Erzsebet.
D-şoara Karancsi  supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu 

unanimitate de voturi.
D-soara Karancsi   supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 21 octombrie 2010 şi 

nefiind obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-şoara Karancsi  supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 25 octombrie 2010 şi 

nefiind obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind modificarea şi completarea  comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local 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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 212

D-soara Karancsi  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 Postelnicu  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre
D-l Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 213

D-soara Karancsi  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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
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HOTĂRÂREA NR. 214
D-soara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului 

Jimbolia, pe anul 2011.
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 Tabeică menţionează că în şedinţa anterioară a propus a se introduce în lista culturala, ziua 

Recoltei, manifestare care nu a fost trecută în listă.
D-l Boldor precizează că agricultorii, agenţii comerciali şi cei interesaţi să organizeze ziua recoltei, 

a-şi organiza la marginea tarlalei, cu expunerea recoltelor şi a seminţelor,  nu neaparat de Consiliul Local.
D-l Tabeică intervine şi spune că se organizează balul Pompierilor an de an, de ce nu se poate 

organiza şi ziua recoltei cu acordarea unor premii.
D-l Boldor precizeaza că balul Pompierilor este o tradiţie foarte veche şi nu este organizat de 

Consiliul Local ci de Pompieri, cu referire la propunerea organizării balului recoltei, Consiliul Local 
înbrăţişează această idee, dar trebuie verificat ce implică activitatea Consiliului Local şi a celorlalţi 
interesanţi, să se facă o listă concretă cu cele necesare, se aprobă de către  Casa de cultură, să prezinte 
propunerea Consiliului Local cu modalităţi clare de desfăşurare.

D-l Ciuciulete precizează că anul acesta au fost multe  festivaluri pentru tineret, Rock, Blues, 
muzică electronică, care au surzit cetăţeni din Jimbolia, de ce nu se poate face şi un festival pentru vârsta a 3-
a, nu numai pentru cei tineri.

D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre cu completări la agenda culturală.
D-l Niţoi intervine şi precizează că nu este necesar o completare la punctul 4 din ordinea de zi, nu 

este treaba Consiliului Local, cei care ar trebui să organizeze această  manifestare sunt, asociaţiile agricole şi 
agenţii comerciali, nu Consiliul Local.

D-l Ciuciulete precizează că trebuie păstrate şi datini de folclor, sunt tineri talentaţi care trebuie 
promovaţi.

D-na Takacs precizează că în cadrul Festivalul Internaţional ,,O, brad frumos,, şi zilele Jimboliene 
sunt prezente şi formaţii de folclor.

D-l Boldor intervine şi precizează că au fost multe spectacole de folclor în oraş, printre care şi 
Ansamblul Banatul, iar sala a fost aproape goală.

D-l Ciuciulete arată ca nu au fost organizate cum trebuie.
D-şoara Cîrlig precizează că la ora actuală se promoveaza muzica pentru tineret.
D-l Boldor intreabă care este totuşi propunerea finală.
D-l Ciuciulete intervine şi propune un festival de folclor, pentru promovarea tinerelor talente în 

colaborare cu Consiliul local.
D-l Boldor menţionează că propunerea D-lui Tabeică să ramână la aprecierea Asociaţilor Agricole 

şi Agenţilor Economici.
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de d-l Ciuciulete, 

care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 215

D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia la 
realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate al 
Spitalului Orăşenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia”.

D-l Niţoi intervine şi precizeaza că cele trei proiecte care urmează, au fost deja aprobate, fiind vorba 
numai de mărirea TVA-lui.

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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 
se adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 216

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia la 
proiectul „Achiziţinarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră 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 Toth 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 Gheorghin precizează că montarea acestor camere ar duce la intimidarea cetăţenilor, cu 

menţiunea ,,nu toţi cetăţenii din oraş sunt infractori,,.
D-l Boldor intervine şi precizează că aceste camere vor fi montate pentru supravegherea pistelor de 

biciclete, diverse trotuare şi câteva intersecţii mai importante din oraş, nu pentru a stopa infracţionalitatea, 
sau ca probă în instanţă, ci pentru a preveni anumite situaţii neplăcute.

D-l Ciuciulete precizează că a avut o discuţie cu D-l Trişcău-comandantul Poliţiei, şi ar fi nevoie de 
34 camere de rezoluţie mare şi la anu să fie suplimentate până la 50, ar fii suficiente.

D-l Boldor precizează că în proiect sunt prevazute 154 de camere.
D-l Niţoi intervine şi precizează că acest proiect a fost aprobat deja şi este vorba doar de mărirea 

TVA-lui.
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru,  

împotrivă fiind D-l Gheorghin Ionel.
HOTĂRÂREA NR. 217

D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia la 
proiectul „Reabilitarea, extinderea şi echiparea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă 
uita” din 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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 218

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind desemnarea câştigătorilor concursului „Cea mai 
frumoasă casă”, ediţia 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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 219

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind apartamentarea imobilului din str. Republicii, nr. 
44 cuprins în CF 4150, nr. Topo 2182.

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 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 220

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea solicitării transmiterii unui teren din
domeniul privat al Statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale -  Agenţia Domeniilor Statului Timş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Jimbola, judeţul Timiş.

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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 221

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de 52 
de persoane fizice, aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 54.550 lei, conform anexei nr. 1.

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 Toth 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 Meszaros precizează că sunt persoane menţionate în anexă care lucreaza ca zidari, şi nu există 

ca aceştia să nu aibă venit, să se urmăreasca aceste persoane.
D-l Toth menţionează că aceste persoane poate lucrează la negru.
D-l Niţoi intervine şi arată că aceste persoane nu au cont în bancă, nu sunt în evidenţele 

administraţiei financiare, s-a luat legătura cu toate  instituţiile posibile cu privire la veniturile acestor 
persoane.

D-l Rakoczi precizează că sunt mulţi cetăţeni de etnie rromă pe listă, cu o suma foarte mare de plată, 
au cal, căruţă, antene satelit, beneficează de ajutor social, de ce nu se pot lua măsuri.

D-l Niţoi arata ca legal nu se poate face nimic.
D-şoara  Karancsi precizează că vine iarna, să fie puşi la curătaţ de zapădă şi altele în folosul 

comunităţii.
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre – care se aprobă cu 15 voturi “pentru”, 2 

voturi”împotrivă”( Meszaroş şi Macovei)  se adoptă .
HOTĂRÂREA NR. 222

     D-soara Karancsi  prezintă referatul privind înfiinţarea Casei Memoriale „Petre Stoica”.
     D-l Vânătoru consideră că venirea poetului Petre Stoica în oraşul Jimbolia, a schimbat viaţa 

culturală a oraşului, este de acord cu înfinţarea Casei memoriale ,,Petre Stoica,, în locuinţa poetului, ca semn 
de respect pentru acesta.

     D-l Ciuciulete precizează că este foarte bine că se organizează evenimente, dar acele cărţi nu trebuie 
ţinute numai pentru privit, ci date pentru citit celor interesaţi

     D-l Niţoi arată că sunt cărţi extrem de valoroase, iar ca să aibă cetăţeanul acces la acele volume de 
cărţi, ar trebui angajat personal pentru supraveghere, dar din ce fonduri?
               D-l Ciuciulete întreabă dacă acele cărţi nu aparţin fiului moştenitor.
               Intervine D-l Niţoi şi precizează că după decesul poetului Petre Stoica s-a întocmit un inventar cu 
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patrimoniul ce aparţine fundaţiei culturale româno-germane Petre Stoica,  nu aparţin poetului şi nici fiului 
acestuia.
               D-l Boldor arată că este vorba de încăperea unde a stat poetul şi lucrurile personale ale acestuia, 
(dulap, masă, pat, haine, diplome, obiecte personale, etc).

   Coordonatorul fundaţiei are la dispoziţie să găsească o modalitate de a oferi cărţile spre cercetare 
cetăţenilor interesaţi.

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură 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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 223

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea bilanţului S.C.Peisaj Hosta S.R.L., 
împreună cu contul de profit şi pierdere, la data de 31.12.2009.

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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 224

   
    D-soara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

S.C. Peisaj Hosta S.R.L., 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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 225

               D-soara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea organigramei S.C.Peisaj Hosta S.R.L.
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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 226

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea prelungirii contractelor individuale de 
muncă pe perioadă determinată a d-nelor dr. Badea Simona Elena, dr. Bădăluţă Liliana Marieta şi dr. 
Negrău Camelia, din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel 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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 227

               
                D-soara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru 
proiectul urbanistic zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic”

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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 228

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind completarea Listei de investiţii pentru anul 2010 
finanţate din fonduri evidenţiate în  afara bugetului local.

D-l Boldor precizeaza ca este vorba de un studio de televiziune cu circuit închis în oraşul Jimbolia.
D-l Ciuciulete întreabă unde va fi amplasat centrul recreaţional.
Intervine D-l Postelnicu şi arată că este vorba de Parcul din spatele spitalului.
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 Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 229

D-soara Karancsi  prezintă referatul privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate 
în afara bugetului 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
D-l Toth 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-soara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 230
D-soara Karancsi  prezintă referatul privind  aprobarea Listei de investiţii la S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L.
D-şoara Cîrlig precizează ca S.C.Peisaj Hosta SRL, a achiziţionat deja 2 motopompe şi trebuiesc 

menţionate în bugetul pe 2010.
D-l Boldor precizează că achiziţile din trimestrul 1 şi 2 se cumulează, că în final se întocmeşte o 

listă de investiţii.
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 Toth 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-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
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HOTĂRÂREA NR. 231

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
D-l Bâcă arată că la Dispensarul Veterinar de pe strada Lorena, locuieşte o familie care solicită un 

contract de închiriere pentru spaţiul pe care îl ocupă ca locuinţă, deoarece a expirat Cartea de identitate şi 
necesită un contract pentru obţinerea vizei de domiciliu.

Intervine d-l Niţoi şi precizează că acel spaţiu nu figurează ca locuinţă, a fost improvizat şi amenajat 
provizoriu un spaţiu pe care îl deţine Asociaţia de păsări şi porumbei din Jimbolia.

D-l Bâcă precizează că familia respectivă a investit nişte bani în acel spaţiu pentru a fi locuibil.
D-l Rakoczi intervine şi spune că în Carte funciară figurează ca Dispensar Veterinar, nu ca locuinţă.
D-şoara Cîrlig propune ca  acea familie să fie ajutată totuşi.
D-l Niţoi precizează că nu are nimic înpotriva dacă i se dă un spaţiu locuibil.
D-l Bâcă întreabă dacă acel spaţiu este al Primăriei.
D-l Niţoi arată că acel spaţiu este o anexă sau depozit, care face parte din Dispensarul Veterinar.
D- şoara Cîrlig precizează că pe strada Brâncoveanu, în spatele Blocurilor 10 şi 12, se crează un 

deponeu de gunoi.
D-l Niţoi arată că Primăria a fost sesizată de acest aspect.
Intervine d-l Postelnicu şi precizează că acele tomberoane ar trebui să se retragă de acolo şi 

amplasate la locul stabilit.
D-l Boldor arată că la acele blocuri sunt  probleme si cu apa, iar gunoiul menajer este aruncat lângă 

tomberoane, nu în ele. Comisia de urbanism a primit ca sarcină să rezolve această problemă.
D-l Ciuciulete arată că acele semafoare care au fost demontate din intersecţia C. Timişori colţ cu str. 

Republicii, trebuiesc montate înapoi, până nu se mai întâmplă un accident grav.
D-l Boldor precizează că s-a trimis o adresă către Drumurile Naţionale, pentru a amplasa limitatoare 

de viteză în cele trei intersecţii periculoase, (C.Timişorii colţ cu Republicii, C.Timişori colţ cu Şt.cel Mare şi 
V. Babeş colţ cu E. Bartzer). Semafoarele există, nu se mai vor monta la locul iniţial deoarece centrul 
oraşului va fi închis şi va rămâne intersecţia în formă de T. Propunerea  pentru montarea lor este intersecţia 
C. Timişori colţ cu St.cel Mare, unde se intersectează două drumuri Naţionale.

D-l Ciuciulete arată că acele limitatoare de viteză, trebuiesc demontate iarna. La intersecţia Gh. 
Doja colţ cu str.Republicii, traversează o mulţime de copiii care vin de la Şcoală, trecerile de pietoni nu sunt 
marcate, iar şoferii nu opresc. 

D-l Ciuciulete întreabă dacă ajutoarele din fondurile Uniunii Europene au sosit şi se distribuie 
cetăţenilor.

D-l Boldor precizează  că au fost aduse şi se distribuie pe baza listelor obţinute de la Instituţia 
Prefectului - judeşul Timiş.

D-l Boldor prezintă adresa înaintată de Instituţia Prefectului – judeţul Timiş, privind rezilierea 
contractului de închiriere nr.1042/V/01.10.2010, având ca obiectiv  închirierea unui imobil construit din 
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

D-l Niţoi arată că este vorba de rezilierea contractului de închiriere a numitului Rovinari Dănuţ, 
angajat la Poliţia de Frontieră Timiş - localitatea Jimbolia, din motivul că a fost detaşat  în localitatea 
Stamora-Moraviţa şi nu mai locuia în acel apartament, persoana în cauză a revenit cu o cerere de cumpărare 
înainte de a expira contractul de închiriere, au urmat si alte solicitări de cumpărare a acelui apartament, 
Instituţia Prefectului consideră că trebuiesc îndeplinite condiţiile cerute în Lege şi Regulament, la obţinerea 
iniţială a apartamentului şi încheierea contractului, iar nu ulterior, cu atât mai mult cu cât, după primii 5 ani 
de contract i s-a prelungit contractul cu încă 5 ani. Consider că este oportun a ne conforma recomandării 
Prefectului, cu atât mai mult cu cât, chiriaşul a solicitat cumpărarea apartamentului, iar un proces pentru 
rezilierea contractului nu ne-ar fi favorabil. 

D-şoara Karancsi  supune la vot hotărârea de menţinere sau revocare a rezilierii contractului de 
închiriere care se respinge cu 7 voturi “pentru”, 8 voturi ”împotrivă”, D-l Meszaroş şi D-l Macovei au părăsit 
şedinţa înaintea supunerii la vot.



9

 D-l Boldor propune reluarea discutării revenirii asupra hotărârii de reziliere a contractului de 
închiriere al d-lui Rovinar Dănuţ pentru şedinţa următoare. 

    Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-şoara Karancsi 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,
                     Karancsi Gyorgyi-Erzsebet       

SECRETAR
 Niţoi Ionel 




