
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. 10393 din 08.12.2010 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 A – Lucrări în continuare se reduce punctul „5” – Modernizare drumuri 
şi trotuare cu 100.000 lei, rezultând un Total Cap. A de 1.870.000 lei

- La Capitolul B – Lucrări noi – se reduce punctul „1” – Viabilizare terenuri cu 10.000 
lei, se reduce punctul „2” – Modernizare iluminat stradal cu 100.000 lei, se scoate 
punctul „5” – Iluminare interioară cimitir – stâlpi metalici în sumă de 60.000 lei, se 
scoate punctul „8” – Pasarelă pietonală în oraşul Jimbolia, în sumă de 37.000 lei, se 
scoate punctul „10” – Modernizare piaţă agroalimentară str. G. Doja, nr. 4, în sumă 
de 50.000 lei, se scoate punctul „12” – Modernizarea drumurilor agricole de 
exploataţie în oraşul Jimbolia, în sumă de 3.563.000 lei şi se introduce un nou punct 
„12” – Extindere încălzire centrală Casa Memorială Petre Stoica în valoare de 10.000 
lei, rezultând un TOTAL Cap.B de 1.527.000 lei 

- LA Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii, se scoate punctul „11” – Proiectare, 
consultare şi asistenţă tehnică – Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în 
oraşul Jimbolia în sumă de 349.000 lei, rezultând un TOTAL Cap C de 997.000 lei şi un
TOTAL GENERAL de 4.394.000 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.   232  din 09 decembrie 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. 10392 din 08.12.2010 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

                                                               TRIM IV
VENITURI – TOTAL                                         - 4.259 
      1. Cote defalcate din impozitul pe venit                                 04.02.01                       - 85
      2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor
          descentralizate ale comunelor, oraşelor, municipiilor        11.02.02                          65
      3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale                                                                               11.02.06                          20
      4. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 

domeniului privat                                                              39.02.07                     - 347
      5. Fondul Agricol de Dezvoltare rurală                                  45.02.04                  - 3.912

CHELTUIELI – TOTAL                                        - 4.259
1. Autorităţi publice                                                 51.02      - 1.450      

- bunuri şi servicii                                 51.02.20             - 1.450  
2.  Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi            55.02                         1.100                                                

- Rambursări de credite interne garantate              55.02.81    1.100   
3. Cultură, recreere, religie 67.02                            210
   - bunuri şi servicii, spaţii verzi                               67.02.20                       200

- cheltuieli de capital, muzeu                                  67.02.71                         10
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                                  70.02                          - 120

- bunuri şi servicii                                                   70.02.20                        100
                        - cheltuieli de capital                    70.02.70                     - 220
5. Protecţia mediului                                     74.02                              10
                      - bunuri şi servicii                                                     74.02.70                         10
6. Agricultură, silvicultură                                                           83.02                      - 3.912
   - proiecte cu finanţare din fonduri externe 
                         postaderare                                                             83.02.56                 - 3.912
7. Transporturi                                                                              84.02                           - 97

- bunuri şi servicii                                                     84.02.20                        40
- cheltuieli de capital                                                 84.02.71                   - 137



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 ;
- Serviciului buget, contabilitate
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CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  trecerea blocului de locuinţe pentru tineret destinate închirierii 
situat pe str. Mărăşeşti, nr.14, scările A şi B, din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10391/08.12.2010 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune trecerea blocului de 
locuinţe pentru tineret destinate închirierii situat pe strada Mărăşeşti, nr. 14, scările 
A şi B, din domeniul public  în domeniul privat al oraşului Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă trecerea blocului de locuinţe pentru tineret destinat 
închirierii situat pe strada Mărăşeşti, nr. 14, scările A şi B, înscris în CF 401281-
C1, din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului 
Jimbolia pentru a face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor 
la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul „Dr. Karl 
Diel” Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând adresa nr. 2374/26.11.2010 a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

prin care se solicită aprobarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local al oraşului Jimbolia pentru a face parte din comisia de soluţionare 
a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul „Dr. 
Karl Diel” Jimbolia.

Ţinând cont de Dispoziţia Primarului Oraşului Jimbolia nr. 
620/12.11.2010, prin care s-a aprobat regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru funcţia de manager la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct. 3 , alin. (9) şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului 
Jimbolia pentru a face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia, următorii:

- D-l Pop Eugen Constantin – consilier local.
- D-l Rakoczi Gheorghe – consilier local.

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 ;
- Spitalului orăşenesc „Dr.Karl Diel” Jimbolia;
- celor prevăzuţi la art.1
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii şi scoaterii din circuitul agricol a terenului înscris în CF 
nr. 401611 Jimbolia, nr. topo. NMS 16/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 10410/09.12.2010 al Serviciului Urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea dezlipirii şi scoaterii din 
circuitul agricol a terenului înscris în CF nr. 401611 Jimbolia, nr. topo. NMS 16/1;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea şi scoaterea din circuitul agricol a 
terenului înscris în CF nr. 401611 Jimbolia, nr. topo. NMS 16/1.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei  
Prefectului -  judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
Nr.   10318/09.12.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   09.12.2010

      

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Karancsi Gyorgyi-Erzsebet
      Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi: 14. Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan, 
d-l Mihăilă Timotei.

      
ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 232 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 233 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind transferul din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia, al blocului ANL, str. Mărăşeşti, nr. 14.

                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 234 cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Jimbolia pentru a 

face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de 
manager la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 235 cu unanimitate de voturi.
           5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii şi scoaterii din circuitul agricol a terenului      
               înscris în   CF nr. 401611 Jimbolia, nr. Topo. NMS 16/1.
               S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 236 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 09 decembrie 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 14.

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei.
În continuare d-l Boldor prezintă 

ORDINEA DE ZI

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
3. Proiect de hotărâre privind transferul din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Jimbolia, al blocului ANL, str. Mărăşeşti, nr. 14.
4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Jimbolia pentru a 

face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de 
manager la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii şi scoaterii din circuitul agricol a terenului 

înscris în   CF nr. 401611 Jimbolia, nr. Topo. NMS 16/1

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-şoara Karancsi  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.
Intervine d-l Postelnicu care întreabă ce se întâmplă cu lucrările care se scot din lista de investiţii 

(exemplu : pasarela pietonală, modernizarea pieţei), se renunţă la aceste investiţii sau se vor introduce 
anul viitor ?

D-l Boldor precizează faptul că în urma câştigării proiectului PIDU, pasarela se va realiza prin 
acest proiect, iar modernizarea pieţei se va menţine pentru anul viitor.

D-l Ciuciulete întreabă de ce este nevoie de extinderea încălzirii centrale la Casa Memorială Petre 
Stoica ?

D-l Boldor precizează că datorită faptului că nu mai locuieşte nimeni acolo, din cauza frigului au 
început să mucegăiască hainele. Acestea au trebuit spălate. Dar ce este mai grav e faptul că încep să se 
deterioreze cărţile care au o valoare foarte mare. Pentru a putea fi păstrate cărţile trebuie să fie în încăperi 
temperatură constantă şi de aceea s-a luat această decizie de a introduce încălzire centrală.

D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 232
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D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe 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-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 233

D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind transferul din domeniul public în domeniul privat 
al oraşului Jimbolia, al blocului ANL, str. Mărăşeşti, nr. 14.

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 Postelnicu intervine şi spune că se ia această hotărâre pentru că sunt cereri pentru cumpărarea 

apartamentelor din acest bloc şi pentru a putea fi vândute, blocul trebuie trecut din domeniul public în 
domeniul privat al Oraşului Jimbolia.

D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 234

D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local 
Jimbolia pentru a face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea 
funcţiei de manager la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

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 Niţoi precizează că executivul a făcut două propuneri şi anume d-l Pop şi d-l Rakoczi. 
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 235

D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii şi scoaterii din circuitul 
agricol a terenului înscris în   CF nr. 401611 Jimbolia, nr. Topo. NMS 16/1

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.
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D-l Postelnicu precizează că s-a tot discutat despre acest teren în ultimii ani, este vorba de terenul 
dat în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru înfiinţarea Centrului de colectare Jimbolia, în 
cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş”.

D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 236

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 




