
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;
Văzând referatul nr. 1347 din 18 februarie 2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului local 
pe anul 2011;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 
2011 şi ale adreselor nr. 576/19.01.2011 şi 1427/11.02.2011 emise de D.G.F.P.Timiş;

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 aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 conform 
ANEXEI ce 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 ;

- Serviciului administraţie publică locală , integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice ;

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr.  17  din 22 februarie 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Vânătoru Nicolae

         
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii din bugetul local pe anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;
Văzând referatul nr. 1348 din 18 februarie 2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 
2011;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare;

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 aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, conform ANEXEI ce 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 ;

- Serviciului administraţie publică locală , integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice ;

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr.  18  din 22 februarie 2011           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Vânătoru Nicolae

         
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
 Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,

pentru anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1343 din 18 februarie  2011 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din 
bugetul local, pentru anul 2011;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b”, 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, finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2011, după cum urmează :

- La Capitolul A – Lucrări în continuare se scot toate punctele (de la punctul 1 la 
punctul 7), rezultând un TOTAL Cap. A de 0 lei

- La Capitolul B – Lucrări noi se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu 680.000 
lei; se reduce punctul 13 – Modernizare stradă Ion Vidu în oraşul Jimbolia cu 
110.000 lei; se vor scoate: punctul 2 – Modernizare iluminat stradal în valoare de 
180.000 lei, punctul 3 - Locuinţe sociale în valoare de 76.000 lei, punctul 4 -
Amenajare spaţii verzi pe str. Calea Timisorii, Jimbolia în valoare de 100.000 lei, 
punctul 7 - Modernizare centru civic în valoare de 500.000 lei, punctul 8 - Trotuar 
de acces şi pasarelă pietonală spre str. Hammersteinîn oraşul Jimbolia în valoare 
de 65.000 lei, punctul 9 - Realizare sistem de canalizare ape pluviale în cartierul 
Locul Târgului în valoare de 200.000 lei, punctul 10 - Modernizare piaţă 
agroalimentară str. Gheorghe Doja, nr. 4 în valoare de 50.000 lei; se introduc 
punctele: 7 - Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de 
specialitate la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia în valoare de 60.000 lei, 8 -
Reabilitarea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu Mă 
Uita!” în valoare de 40.000 lei, 9 - Reparaţii capitale sediu Primărie şi sediu 
Serviciu I.T.L. în valoare de 82.000 lei, 10 - Reparaţii capitale microbuz în valoare 
de 40.000 lei şi 11 - Reabilitare Casa de cultură în valoare de 600.000 lei, rezultând 
un TOTAL Cap. B de 1.412.000 lei.

- La Capitolul C – Dotări se vor scoate: punctul 1 - Calculatoare PC + monitoare în 
valoare de 10.000 lei, punctul 2 - Autoturism 7 locuri în valoare de 55.000 lei, 
punctul 3 - Centrală alarmare publică în valoare de 25.000 lei, punctul 4 - Instalaţie 
mobilă de tratare apă în valoare de 50.000 lei, punctul 6 - Staţie comunicare radio
în valoare de 25.000 lei, punctul 7 - Achiziţii imobile Casa Şvăbească str. Dr. Carol 
Diel în valoare de 150.000 lei, punctul 9 - Gard electric pentru delimitarea 
suprafeţelor de păşunat în valoare de 25.000 lei şi punctul 10 - Dotări Casa de 
Cultură, conform Proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ 



cultural din oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 88, judeţ Timiş” în 
valoare de 149.000 lei; se reduce punctul 5 – Licenţă programe SOFT cu 2.000 lei.

- La Alte cheltuieli de investiţii se reduce punctul 1 – Studii şi proiecte cu 460.000 lei, 
rezultând un Total Dotări de 50.000 lei, Total Altce cheltuieli de investiţii de 150.000 
lei, TOTAL Cap. C de 200.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.612.000 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.  19   din 22 februarie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Vânătoru Nicolae

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul 1345/18.02.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011;

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 LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 
VENITURI PROPRII, PENTRU ANUL 2011, conform ANEXEI ce 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 urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate.
- Cetăţenilor prin presă 

Nr.      20 /22 februarie 2011                  PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
                                                                                    Vânătoru Nicolae

  

                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                     SECRETAR
                                                      Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din fonduri externe, pentru 
anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, ;
Văzând referatul 1118/11.02.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii finanţate din fonduri 
externe, pentru anul 2011;

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 LISTA DE INVESTIŢII FINANŢATE DIN 
FONDURI EXTERNE, PENTRU ANUL 2011, conform ANEXEI ce 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 urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.    21  /22 februarie 2011                         PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
                                                                                    Vânătoru Nicolae

  

                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                     SECRETAR
                                                     Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, 
echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă 
uita” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 854 / 03.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
Reabilitarea, echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă 
uita” Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată  şi actualizată  ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, 
echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” 
Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă de 
2.537.690 lei + TVA şi dotări specifice în valoare de 167.970 lei + TVA.

Art. 3. – 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, relaţii 
internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr.   22 din 22 februarie 2011                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Vânătoru Nicolae

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 855 / 03.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Modernizarea 
sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă 
de 2.267.414 lei + TVA din care C+M este 2.218.769 lei.

Art. 3. – 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, 
relaţii internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr. 23 din 22 februarie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Vânătoru Nicolae

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de 
specialitate din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 856 / 03.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de 
specialitate din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, 
modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă 
de 3.486.475 lei + TVA din care C+M este 1.910.880lei.

Art. 3. – 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, 
relaţii internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr. 24 din 22 februarie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Vânătoru Nicolae

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 1121 / 11.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Modernizare 
străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă valoarea investiţiei „ Înfiinţare piste pentru biciclete” în 
sumă de 2.602.419 lei + TVA din care C+M este 2.118.342 lei.

Art. 3. – Se aprobă valoare totală pentru investiţia „Modernizare drumuri” în 
sumă de 11.590.156 lei + TVA.

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, 
relaţii internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr. 25 din 22 februarie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Vânătoru Nicolae

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
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 nr. 1184 / 14.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării
Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia;

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 2.932.337 lei.
Art. 3. – 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, 
relaţii internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr. 26 din 22 februarie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Vânătoru Nicolae

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractelor de închiriere, pentru neplata datoriilor, pentru chiriaşii 

din blocul ANL, situat pe str. Mărăşeşti, nr. 14

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 1274 din 17 februarie 2011 al Serviciului de Impozite şi Taxe Locale 

prin care se propune  rezilierea contractelor de închiriere, pentru neplata datoriilor, pentru chiriaşii 
din blocul ANL, situat pe str. Mărăşeşti, nr. 14 şi stabilirea unei perioade de 15 zile pentru achitarea 
datoriilor;

Având în vedere anexa 1 la contractul de închiriere, privind obligaţiile ce revin chiriaşilor, 
unde se prevede că rezilierea contractului se face înaintea termenului stabilit, în cazul în care 
chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv, sau la cererea locatarilor, atunci când chiriaşul 
nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. „b”, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1086/01.10.2009 a apartamentului situat în 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara B, ap. 2, încheiat cu doamna DANKO ALINA, pentru 
încălcarea clauzelor contractuale, înregistrând restanţe de 446 lei la plata chiriei şi 1.156,24 lei la 
plata utilităţilor.

Art. 2. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1090/01.10.2009 a apartamentului situat în 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara B, ap. 6, încheiat cu doamna RADU ANGELICA MIOARA, 
pentru încălcarea clauzelor contractuale, înregistrând restanţe de 217 lei la plata chiriei şi 2.106,33 lei 
la plata utilităţilor.

Art. 3. – Se stabileşte perioada de 15 zile calendaristice, de la data adoptării prezentei 
hotărâri, pentru achitarea datoriilor restante, caz în care contractul de închiriere se va derula în 
continuare.

În caz de nerespectare a termenului de 15 zile, se va sesiza instanţa de judecată, în vederea 
rezilierii contractului, a evacuării chiriaşului, precum şi pentru recuperarea sumelor restante.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul 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
- D-nei DANKO ALINA
- D-nei RADU ANGELICA MIOARA

Nr.    27       / 22 februarie 2011                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                     Vânătoru Nicolae                    

                     
                                                CONTRASEMNEZĂ,

                 SECRETAR,
       Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru 
plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din 
oraşul TREBUR, Germania

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 1038  din 09 februarie 2011  al Serviciului

Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii 
Publice prin care se propune alocarea sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din 
Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea 
Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania;

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 alocarea  sumei de  5.000 lei către Asociaţia
Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la 
Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului 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  ;
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr. 28 din 22 februarie  2011                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             Vânătoru Nicolae

                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Grădiniţa cu 
Program Prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Jimbolia şi Primăria Oraşului Jimbolia – Serviciul Social

     
Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 1153/15.02.2011 al Serviciului Social, prin care se propune 

aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia, Centrul 
de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Jimbolia şi Primăria Oraşului Jimbolia – Serviciul Social;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (6) lit. “a” pct. 1 şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Grădiniţa cu Program 
Prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Jimbolia şi Primăria Oraşului 
Jimbolia – Serviciul Social.

Art. 2. – Obiectivele urmărite în cadrul acestui parteneriat sunt: 
a) creşterea accesului copiilor mai mici de 7 ani la servicii de calitate în conformitate cu 

nevoile lor specifice, în scopul oferirii acestora de şanse egale de dezvoltare sănătoasă 
şi un start bun în viaţa; 

b) sprijinirea familiilor din comunitate în exercitarea rolurilor parentale pentru asigurarea 
unui mediu familial sănătos; 

c) realizarea unei strânse colaborări între toate instituţiile ce oferă servicii copiilor mai 
mici de 7 ani şi familiilor acestora;

d)  implicarea întregii comunităţi în sprijinirea eforturilor de oferire a celor mai bune 
condiţii de creştere, dezvoltare, îngrijire şi educaţie a copiilor mai mici de 7 ani.

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 ;
- Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia.

Nr.   29  din 22 februarie 2011    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               Vânătoru Nicolae

                                             CONTRASEMNEAZĂ
       SECRETAR,
         Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Statului de funcţii şi Organigramei, pe anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1257 din 17.02.2011 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii, 
pentru anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii 284/2011 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice şi de prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2011 
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” 
şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru anul 2011, la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia, conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Nr.    30 / 22 februarie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea transformării, pe perioadă determinată, a unui post temporar 
vacant de asistent medical princ. MG în 0,5 normă asistent medical princ. MG 
şi 0,5 normă registrator medical, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1258 din 17.02.2011 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării, pe perioadă 
determinată, a unui post temporar vacant de asistent medical princ. MG în 0,5 normă asistent 
medical princ. MG şi 0,5 normă registrator medical, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
modificată şi actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” 
şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă transformarea, pe perioadă determinată, a unui post temporar 
vacant de asistent medical princ. MG în 0,5 normă asistent medical princ. MG şi 0,5 normă 
registrator medical, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor prevăzute la art. 1.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Nr.   31/ 22 februarie 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea încadrării cu contract individual de muncă, pe durată determinată, a 

d-nei dr. HORHAT RALUCA, medic specialist otorinolaringologie

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1258.1 din 17.02.2011 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea încadrării cu contract individual de 
muncă, pe durată determinată, a d-nei dr. HORHAT RALUCA, medic specialist 
otorinolaringologie, începând cu data de 01.03.2011;

Ţinând cont de prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
modificată şi actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” 
şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă încadrarea cu contract individual de muncă, pe durată determinată, 
a d-nei dr. HORHAT RALUCA, medic specialist otorinolaringologie, începând cu data de 
01.03.2011.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Nr. 32  / 22 februarie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  atribuirea numărului stradal „13/A” pentru imobilul aflat în 
proprietatea  doamnei GECZI MELINDA, situat pe strada TIMIŞ

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 1264 din 16.02.2011 al Serviciului  Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „13/A str. 
Timiş” – pentru imobilul înscris în C.F. nr. 401666, nr. topo. 3089/2, 3090 aflat în 
proprietatea d-nei GECZI MELINDA;

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 atribuie numărul stradal „13/A str. Timiş” pentru imobilul 
înscris în C.F. nr. 401666, nr. topo. 3089/2, 3090, aflat în proprietatea d-nei GECZI 
MELINDA.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor 

Normative şi Contencios Administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul 
Timiş

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- d-nei Geczi Melinda.

Nr. 33  / 22 februarie  2011                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                            Vânătoru Nicolae

                               

                                CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
 Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind prelungirea termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru 
contractele de concesiune terenuri pentru construcţie

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr.1265/16.02.2011 al Serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului,  prin care se propune prelungirea, cu un an, a termenelor de obţinere a 
autorizaţiilor de construire pentru contractele de concesiune terenuri, prin act adiţional;

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 prelungirea, cu un an, a termenelor de obţinere a 
autorizaţiilor de construire pentru contractele de concesiune terenuri, prin act adiţional, după 
cum urmează:

Nr.contract 
concesiune

Nr.
crt.

Numele şi prenumele 
concesionarului

Suprafaţa 
concesio-
nată mp.

Obiectivul de realizat
adresa terenului

6791/1 din 17.09.2008
1258

construire hală de 
prod.comp.electronice Str. Şt. Jager

6788/1 din 27.08.2008
885

Amenajare parcare 
auto şi spaţii verzi 
aferente

Str. Spre Sud

6790/1 din 17.09.2008

1. 

S.C. SUMIDA 
ROMÂNIA S.R.L.

1116 Construire hală de 
prod.comp.electronice Str. Şt. Jager

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ 

a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului impozite şi taxe locale ;
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş;
- S.C. SUMIDA RAMANIA S.R.L.

Nr.   34    din  22 februarie  2011                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                       Vânătoru Nicolae 

               CONTRASEMNEAZĂ
         SECRETAR,
          Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al 
Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 1305 din 18 februarie 2011 al Serviciului Buget Contabilitate prin 

care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea proiectului 
social al Centrului de zi „Căsuţa minunată” din Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenta socială;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea proiectului 
social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.

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;
– Societăţii pentru Copii şi Părinţi Timişoara

Nr. 35 din 22  februarie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                Vânătoru Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al 
Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 1305 din 18 februarie 2011 al Serviciului Buget Contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea Cantinei 
şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii defavorizate, proiect
social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenta socială;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea Cantinei 
şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii defavorizate, proiect
social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.

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;
– Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat

Nr.  36 din 22  februarie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                Vânătoru Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2011 al SC 
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale 
societăţii.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1374/21.02.2011 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de investiţii 
pentru anul 2011 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse 
proprii ale societăţii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  Programului de investiţii pentru anul 2011 al SC
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii după cum 
urmează :

CAP. A. Lucrări în continuare:.......................................30.000 lei;
TOTAL investiţii din surse proprii...........................30.000 LEI.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală, 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;
- cetăţenilor prin presă şi afişare.
- SC AQUATIM SA

Nr.      37      din 22 februarie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                 Vânătoru Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii din bugetul local pe anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;
Văzând referatul nr. 1348 din 18 februarie 2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe 
anul 2011;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

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 aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, conform ANEXEI ce 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 ;

- Serviciului administraţie publică locală , integrare 
europeană şi relaţii internaţionale, relaţii publice ;

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr.  18  din 22 februarie 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Vânătoru Nicolae

         
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;
Văzând referatul nr. 1347 din 18 februarie 2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
local pe anul 2011;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe 
anul 2011 şi ale adreselor nr. 576/19.01.2011 şi 1427/11.02.2011 emise de 
D.G.F.P.Timiş;

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 aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 conform 
ANEXEI ce 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 ;

- Serviciului administraţie publică locală , integrare 
europeană şi relaţii internaţionale, relaţii publice ;

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr.  17  din 22 februarie 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Vânătoru Nicolae

         
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 1233/22.02.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 22 februarie  2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Vânătoru Nicolae
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 17 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 18 cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru 
anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 19 cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 20 cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din fonduri externe, pentru 
anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 21 cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Reabilitarea, echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă 
uita” Jimbolia”.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 22 cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia”.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 23 cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 24 cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia”.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 25 cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Achiziţionarea 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. 26 cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractelor de închiriere, pentru neplata datoriilor la 
utilităţi, pentru chiriaşii din blocul ANL, din strada Mărăşeşti, nr. 14.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 27 cu 16 voturi „pentru” şi o „abţinere”..
12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 RON pentru plata deplasării grupului de 
tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 28 cu unanimitate de voturi.



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Grădiniţa cu 
Program prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Jimbolia şi Primăria 
Oraşului Jimbolia – Serviciul Social.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 29 cu 15 voturi „pentru” şi două „abţinerii.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama  pe anul 2011, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia .

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 30 cu unanimitate de voturi.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post temporar vacant de asistent 
medical în 0,5 normă asistent medical şi 0,5 normă registrator medical şi scoaterea acestora la 
concurs.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 31 cu unanimitate de voturi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarii Dnei DR. HORHAT  RALUCA, medic 
specialist otorinolaringologie, pe perioadă determinată ( pe perioada rezidenţiatului Dl. Dr. Cristea 
Cristian), începând cu data de 01.03.2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 32 cu unanimitate de voturi.
17. Proiect de hotărâre privind  atribuirea numărului stradal „13/A” pentru imobilul aflat în 
proprietatea  doamnei GECZI MELINDA, situat pe strada TIMIŞ.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 33 cu unanimitate de voturi.
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire 
pentru contractele de concesiune terenuri pentru construcţie.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 34 cu unanimitate de voturi.
19. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului 
social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 35 cu 16 voturi “pentru” şi unul 
“împotrivă”..
20. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului 
social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 36 cu 15 voturi “pentru” şi două 
“împotrivă”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2011 al SC 
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 37 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 februarie 2011 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 :

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru 
anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din fonduri externe, pentru 
anul 2011.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Reabilitarea, echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă 
uita” Jimbolia”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia”.
11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractelor de închiriere, pentru neplata datoriilor la 
utilităţi, pentru chiriaşii din blocul ANL, din strada Mărăşeşti, nr. 14.
12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 RON pentru plata deplasării grupului de 
tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania.
13. Proiect de hotărâre privind casarea unui număr de 455 volume de la Biblioteca Orăşenească 
Jimbolia.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Grădiniţa cu 
Program prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Jimbolia şi 
Primăria Oraşului Jimbolia – Serviciul Social.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama  pe anul 2011, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia .
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post temporar vacant de asistent 
medical în 0,5 normă asistent medical şi 0,5 normă registrator medical şi scoaterea acestora la 
concurs.
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarii Dnei DR. HORHAT  RALUCA, medic 
specialist otorinolaringologie, pe perioadă determinată ( pe perioada rezidenţiatului Dl. Dr. 
Cristea Cristian), începând cu data de 01.03.2011.
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  atribuirea numărului stradal „13/A” pentru imobilul aflat în 
proprietatea  doamnei GECZI MELINDA, situat pe strada TIMIŞ.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire 
pentru contractele de concesiune terenuri pentru construcţie.

3. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului 
social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului 
social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2011 al SC 
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.

Conform Hotărârii nr. 1/20.01.2011 preşedinte de şedinţă este  D-l Vânătoru Nicolae.
D-l Vânătoru supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu

unanimitate de voturi.
D-l Vânătoru supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 20 ianuarie 2011 şi  nefiind 

obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Vânătoru supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară  din 10 ianuarie 2011 şi 

nefiind obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011.
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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 17

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 18
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D-l Vânătoru  prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
local, pentru anul 2011.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 19

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 
2011.

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.
Intervine d-l Ciuciulete care precizează că la Cap. Dotări apare la pct. 4 – Autoturism Grup şcolar, 

executat până la 31.12.2010 în sumă de 45 mii lei şi prevederi pentru anul 2011 în sumă de 45 mii lei, mai 
permite legislaţia cumpărarea de autoturisme? La fel şi la pct. 5 – Gard electric, executat până la 
31.12.2010 în sumă de 30 mii lei şi prevederi pentru anul 2011 în sumă de 30 mii lei. 

D-l Boldor răspunde că, referitor la autoturism, s-au prevăzut bani, în cazul în care se va permite 
legal cumpărarea acestuia, iar gardul electric este pentru păşune li se va achiziţiona din banii primiţi prin 
APIA.

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

HOTĂRÂREA NR. 20

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din fonduri 
externe, pentru anul 2011.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 21

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării „Reabilitarea, echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă 
uita” Jimbolia”.

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 Pop întrabă dacă sunt gata proiectele tehnice?
D-l Boldor precizează faptul că pentru acest proiect şi pentru următoarele de pe ordinea de zi, s-au 

semnat contractele de finanţare, după aprobarea proiectelor tehnice va începe derularea acestora prin 
organizarea licitaţiilor publice.

D-l Postelnicu întrabă dacă se va demola clădirea de pe str. Victor Babeş nr. 15, pentru că nu apar 
cheltuieli pentru demolare.
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D-l Boldor precizează că este un proiect finanţat din fonduri europene, şi se va face o construcţie 
nouă care va fi alipită la cea veche. 

D-l Rackozi spune că în acel imobil locuiesc 2 familii, care vor trebui trecute pe lista de priorităţi a 
comisiei sociale.

D-l Boldor precizează că acestor familii avem obligaţia să le asigurăm locuinţă.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 22

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării „Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia”.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 23

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării „Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 24

D-l Vânătoru prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării „Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia”.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 25

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 
lucrării „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei 
şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia”.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 26
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D-l Vânătoru  prezintă referatul privind rezilierea contractelor de închiriere, pentru neplata 
datoriilor la utilităţi, pentru chiriaşii din blocul ANL, din strada Mărăşeşti, nr. 14.

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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-şoara Cîrlig precizează că una din cele două persoane vizate, a mai plătit din datorie, ce se va 

întâmpla?
D-l Niţoi spune că de la data cominicării acestei hotărâri, persoanele în cauză vor avea un termen 

de 15 zile să işi achite datoriile. Dacă le vor achita, contractul se va derula în continuare, dacă nu vor 
achita va fi sesizată instanţa de judecată, pentru evacuarea lor din locuinţe.

D-l Ciuciulete întreabă dacă se cunoaşte situaţia socială a celor două persoane?
D-l Niţoi precizează că apartamentele ANL nu sunt locuinţe sociale.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi “pentru”şi o 

“abţinere” (d-l Vânătoru) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 27

D-l Vânătoru  prezintă privind alocarea sumei de 5.000 RON pentru plata deplasării grupului 
de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania.

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 Ciucilete precizează că este vorba despre 8 tineri şi propune să fie altii în fiecare an pentru că 

sunt mulţi tineri talentaţi în oraş, să li se acorde la toţi această şansă.
D-l Rackozi întreabă dacă nu Consiliul Local aprobă lista cu aceşti tineri?
D-l Ciuciulete spune că şi anul trecut s-a cerut o listă, darn u s-a primit.
D-na Csutak intervine şi spune că întradevăr sunt mulţi copii talentaţi, dar e posibil ca acei copii să 

privină dint-o familie care nu îşi permite o deplasare de acest fel.
D-l Tabeică spune că nu e correct să meargă aceeaşi copii, să se facă prin rotaţie.
D-l Rackozi propune să se solicite un tabel cu aceşti copii.
D-l Boldor precizează că d-l Rotaru a fost delegat de către Consiliul Local să se ocupe de selecţia 

acestor copii, sunt stabilite anumite criterii, ce vrem noi acum? Să schimbăm criteriile? Această selecţie se 
face împreună cu şcoala, nu noi decidem cine merge.

D-l Postelnicu spune că ar trebui măcar să se primească un tabel.
D-şoara Cîrlig precizează că nu se cunosc criteriile de selecţie, nu a explicat nimeni în detaliu 

criteriile după care sunt aleşi aceşti tineri.
D-l Niţoi spune că cel mai important este să se respecte criteriile de selecţie.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 28

D-l Vânătoru  prezintă privind casarea unui număr de 570 volume de la Biblioteca 
Orăşenească Jimbolia.

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care nu 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-şoara Cârlig intervine şi spune că nu este de accord cu acest proiect de hotărâre pentru că nu se 

respectă legislaţia, în vigoare, privitoare la procedura de casare.
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La proiectul de hotărâre este ataşat un referat semnat de d-na bibliotecară Kiss, după care urmează 
o listă a cărţilor propuse spre casare, listă semnată de d-na Marian.

D-l Niţoi propune ca acest proiect de hotărâre să se amâne, se va reanaliza cererea de casare, se va 
studia legislaţia aplicabilă şi se va reveni în şedinţa următoare cu acest proiect de hotărâre.

D-l Boldor precizează că nu înţelege de ce nu s-a făcut această casare în urma inventarului anual.
D-l Vânătoru supune la vot amânarea proiectului de hotărâre care se se amână cu unanimitate de 

voturi.

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 
Grădiniţa cu Program prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Jimbolia şi Primăria Oraşului Jimbolia – Serviciul Social.

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 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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă 15 voturi “pentru” şi două 

“abţineri” ( D-l Meszaros şi d-l Toth) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 29

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama  pe anul 
2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia .

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Toth întreabă dacă la Spital chiar e nevoie de 7 contabili?
D-şoara Cîrlig precizează că pe statul de funcţii e trecută pregătirea angajatului, sunt foarte mulţi 

care au studii contabile, dar asta nu înseamnă că toţi şi lucrează la contabilitate.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 30

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea transformării unui post temporar vacant 
de asistent medical în 0,5 normă asistent medical şi 0,5 normă registrator medical şi scoaterea 
acestora la concurs.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 31

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea angajarii Dnei DR. HORHAT  RALUCA, 
medic specialist otorinolaringologie, pe perioadă determinată ( pe perioada rezidenţiatului Dl. Dr. 
Cristea Cristian), începând cu data de 01.03.2011.

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
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adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 32

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind  atribuirea numărului stradal „13/A” pentru 
imobilul aflat în proprietatea  doamnei GECZI MELINDA, situat pe strada TIMIŞ.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 33

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind prelungirea termenelor de obţinere a autorizaţiilor 
de construire pentru contractele de concesiune terenuri pentru construcţie.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 34

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru 
susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din 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 Postelnicu întreabă dacă ne permitem să dăm aceşti bani?
D-l Meszaroş precizează că nu trebuie să se mai aloce bani pentru aceste ONG-uri. Sunt foarte 

multe, se înfiinţează, după câţiva ani nu mai au bani şi vin şi cer apoi de la Consiliul Local.
D-l Niţoi spune că legislaţia ne permite să ajutăm aceste ONG-uri, nu ne obligă, dar avem 

posibilitatea să le ajutăm.
D-na Paudics, referent în cadrul Biroului Social din cadrul Primărie, precizează că acest proiect al 

Asociaţie SCOP se referă la ajutarea familiilor sărace, în sensul că aici se pot duce copii de 2-3 ani 
proveniţi din aceste familii, o condiţie esenţială fiind aceea că ambii părinţi trebuie să lucreze. 

D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi “pentru” şi unul 
“împotrivă” (d-l Meszaros) şi se adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 35

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru 
susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi două 

“împotrivă” (d-l Meszaros şi d-l Tabeică) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 36
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D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 
2011 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 37

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
Din partea comisiei economice ia cuvântul d-l Ciuciulete care precizează că s-a modificat Lista de 

investiţii pentru anul 2011, în sensul că s-a scos modernizarea Pieţei şi s-au întrodus Casa de cultură, 
Reparaţii capitale la sediul Primăriei.

D-l Boldor precizează că se vor face multe rectificări de buget în acest an, aşa prevede legislaţie, şi 
este posibil ca modernizarea Pieţei să fie reintrodusă.

D-l Ciuciulete spune că s-au trecut reparţii Microbuz.
D-l Boldor precizează că s-a defectat motorul şi a trebuit înlocuit.
Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă.  Acesta prezintă un referat al Serviciului Impozite 

şi Taxe Locale. Este vorba de o solicitare a două familii din Blocul ANL de pe str. Mărăşeşti, aceştia 
doresc să facă un schimb de apartamente. D-l Bâcă precizează că nu se cunoaşte foarte bine acest subiect, 
comisia socială nu este de acord, dar că se va analiza această problemă şi se va reveni asupra ei în şedinţa 
următoare.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-na Paudics ia cuvântul şi precizează că în şedinţa ordinară din luna ianuarie a fost adoptată o 

hotărâre prin care au fost aprobate anumite criterii de acordare a ajutoarelor sociale.
După această data a intrat în vigoare HG nr. 50/2011 care în anexa nr. 6 prevede limitele minime 

şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile 
de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii.

Consiliul Local trebuie să stabilească între aceste valori, limitele sunt foarte largi.
D-l Niţoi propune să se stabilească o întâlnire între comisia socială, comisia economică şi biroul 

social din cadrul primărie pentru a se discuta această problemă. În şedinţa următoare se va veni în faţă 
Consiliului Local cu o propunere concretă.

Se trece la Diverse:
Ia cuvântul d-l Tabeică care reaminteşte de situaţia familiilor din cartierul Futok, care nu vor mai 

avea pe unde să circule după ce va fi închisă calea ferată. Mai propune ca la grădiniţa din Futok, unde a 
fost spart cu ifronul trotuarul de pe partea dreaptă, să se pună la loc. Şi precizează că foarte mulţi pescari 
vor să afle când se vor popula bălţile. 

D-l Boldor precizează că în funcţie de încasările realizate din abonamente se vor popula bălţile, nu 
sunt alte fonduri.

D-l Rackozi precizează că foarte mulţi cetăţeni doresc reinstalarea semafoarelor şi întreabă cum se 
pot lega la reţeaua de gaz locuitorii de pe str. I. Slavici, ultimul cvartal?

D-l Niţoi spune că aceştia trebuie să se adreseze la EON GAZ.
D-l Rackozi atrage atenţia asupra câinilor vagabonzi, precizează că sunt foarte mulţi şi periculoşi.
D-l Boldor spune că există o colaborare între d-l Dema şi d-l dr. Stănchescu, dar această problemă 

va fi foarte greu de rezolvat.
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D-l Mihăilă întreabă cum se va rezolva problema apelor pluviale în „Locul Târgului”?
D-l Boldor spune că în Futok s-a rezolvat această problemă, şi va fi rezolvată şi în celelalte zone. 

Se va băga tubulatură nouă, va fi o lucrare în regie proprie, SC Peisaj Hosta are toate utilajele necesare.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Vânătoru 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,
Vânătoru Nicolae

SECRETAR
 Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011.




Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;


Văzând referatul nr. 1347 din 18 februarie 2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2011;




Tinând cont de prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 şi ale adreselor nr. 576/19.01.2011 şi 1427/11.02.2011 emise de D.G.F.P.Timiş;




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 aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 conform ANEXEI ce 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 ;


· Serviciului administraţie publică locală , integrare europeană şi relaţii internaţionale, relaţii publice ;

· Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

· Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr.  17  din 22 februarie 2011  


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








 

        Vânătoru Nicolae





CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,







 Ionel Niţoi 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011.




Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;


Văzând referatul nr. 1348 din 18 februarie 2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011;




Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;




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 aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri 


proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, conform ANEXEI ce 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 ;


· Serviciului administraţie publică locală , integrare europeană şi relaţii internaţionale, relaţii publice ;

· Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

· Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr.  18  din 22 februarie 2011  


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








 

        Vânătoru Nicolae






CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







 Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,


pentru anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1343 din 18 februarie  2011 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2011;


În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b”, 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, finanţate din bugetul local, pentru anul 2011, după cum urmează :


· La Capitolul A – Lucrări în continuare se scot toate punctele (de la punctul 1 la punctul 7), rezultând un TOTAL Cap. A de 0 lei

· La Capitolul B – Lucrări noi se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu 680.000 lei; se reduce punctul 13 – Modernizare stradă Ion Vidu în oraşul Jimbolia cu 110.000 lei; se vor scoate: punctul 2 – Modernizare iluminat stradal în valoare de 180.000 lei, punctul 3 - Locuinţe sociale în valoare de 76.000 lei, punctul 4 - Amenajare spaţii verzi pe str. Calea Timisorii, Jimbolia în valoare de 100.000 lei, punctul 7 - Modernizare centru civic în valoare de 500.000 lei, punctul 8 - Trotuar de acces şi pasarelă pietonală spre str. Hammersteinîn oraşul Jimbolia în valoare de 65.000 lei, punctul 9 - Realizare sistem de canalizare ape pluviale în cartierul Locul Târgului în valoare de 200.000 lei, punctul 10 - Modernizare piaţă agroalimentară str. Gheorghe Doja, nr. 4 în valoare de 50.000 lei; se introduc punctele: 7 - Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia în valoare de 60.000 lei, 8 - Reabilitarea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu Mă Uita!” în valoare de 40.000 lei, 9 - Reparaţii capitale sediu Primărie şi sediu Serviciu I.T.L. în valoare de 82.000 lei, 10 - Reparaţii capitale microbuz în valoare de 40.000 lei şi 11 - Reabilitare Casa de cultură în valoare de 600.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 1.412.000 lei.


· La Capitolul C – Dotări se vor scoate: punctul 1 - Calculatoare PC + monitoare în valoare de 10.000 lei, punctul 2 - Autoturism 7 locuri în valoare de 55.000 lei, punctul 3 - Centrală alarmare publică în valoare de 25.000 lei, punctul 4 - Instalaţie mobilă de tratare apă în valoare de 50.000 lei, punctul 6 - Staţie comunicare radio în valoare de 25.000 lei, punctul 7 - Achiziţii imobile Casa Şvăbească str. Dr. Carol Diel în valoare de 150.000 lei, punctul 9 - Gard electric pentru delimitarea suprafeţelor de păşunat în valoare de 25.000 lei şi punctul 10 - Dotări Casa de Cultură, conform Proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 88, judeţ Timiş” în valoare de 149.000 lei; se reduce punctul 5 – Licenţă programe SOFT cu 2.000 lei.


· La Alte cheltuieli de investiţii se reduce punctul 1 – Studii şi proiecte cu 460.000 lei, rezultând un Total Dotări de 50.000 lei, Total Altce cheltuieli de investiţii de 150.000 lei, TOTAL Cap. C de 200.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.612.000 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.  19   din 22 februarie 2011      

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Vânătoru Nicolae


                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.



Consiliul local al oraşului Jimbolia ;



Văzând referatul 1345/18.02.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011;



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 LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PENTRU ANUL 2011, conform ANEXEI ce 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 urbanism, amenajarea teritoriului;


· Serviciului buget, contabilitate.


· Cetăţenilor prin presă 


Nr.      20 /22 februarie 2011     
             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                                                                                    Vânătoru Nicolae

                                             CONTRASEMNEAZĂ,


                                                     SECRETAR


                                                      Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din fonduri externe, pentru anul 2011.




Consiliul local al oraşului Jimbolia, ;




Văzând referatul 1118/11.02.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii finanţate din fonduri externe, pentru anul 2011;




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 LISTA DE INVESTIŢII FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE, PENTRU ANUL 2011, conform ANEXEI ce 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 urbanism, amenajarea teritoriului;


· Serviciului buget, contabilitate.


Nr.    21  /22 februarie 2011  
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                                                                                    Vânătoru Nicolae

                                             CONTRASEMNEAZĂ,


                                                     SECRETAR


                                                     Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita” Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 854 / 03.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată  şi actualizată  ;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, echiparea şi extinderea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” Jimbolia.


Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă de 2.537.690 lei + TVA şi dotări specifice în valoare de 167.970 lei + TVA.


Art. 3. – 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, relaţii internaţionale, relaţii publice;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr.   22 din 22 februarie 2011       

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Vânătoru Nicolae


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 855 / 03.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Jimbolia.


Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă de 2.267.414 lei + TVA din care C+M este 2.218.769 lei.


Art. 3. – 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, relaţii internaţionale, relaţii publice;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr. 23 din 22 februarie 2011       

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Vânătoru Nicolae


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 856 / 03.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă de 3.486.475 lei + TVA din care C+M este 1.910.880lei.


Art. 3. – 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, relaţii internaţionale, relaţii publice;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr. 24 din 22 februarie 2011       

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Vânătoru Nicolae


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 1121 / 11.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Modernizare străzi şi înfiinţare piste pentru biciclete în oraşul Jimbolia.


Art. 2. – Se aprobă valoarea investiţiei „ Înfiinţare piste pentru biciclete” în sumă de 2.602.419 lei + TVA din care C+M este 2.118.342 lei.


Art. 3. – Se aprobă valoare totală pentru investiţia „Modernizare drumuri” în sumă de 11.590.156 lei + TVA.


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, relaţii internaţionale, relaţii publice;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr. 25 din 22 februarie 2011       

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Vânătoru Nicolae


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 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 nr. 1184 / 14.02.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia;


Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 2.932.337 lei.


Art. 3. – 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, relaţii internaţionale, relaţii publice;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr. 26 din 22 februarie 2011       

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Vânătoru Nicolae


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractelor de închiriere, pentru neplata datoriilor, pentru chiriaşii din blocul ANL, situat pe str. Mărăşeşti, nr. 14

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 1274 din 17 februarie 2011 al Serviciului de Impozite şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractelor de închiriere, pentru neplata datoriilor, pentru chiriaşii din blocul ANL, situat pe str. Mărăşeşti, nr. 14 şi stabilirea unei perioade de 15 zile pentru achitarea datoriilor;


Având în vedere anexa 1 la contractul de închiriere, privind obligaţiile ce revin chiriaşilor, unde se prevede că rezilierea contractului se face înaintea termenului stabilit, în cazul în care chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv, sau la cererea locatarilor, atunci când chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. „b”, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1086/01.10.2009 a apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara B, ap. 2, încheiat cu doamna DANKO ALINA, pentru încălcarea clauzelor contractuale, înregistrând restanţe de 446 lei la plata chiriei şi 1.156,24 lei la plata utilităţilor.


Art. 2. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1090/01.10.2009 a apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara B, ap. 6, încheiat cu doamna RADU ANGELICA MIOARA, pentru încălcarea clauzelor contractuale, înregistrând restanţe de 217 lei la plata chiriei şi 2.106,33 lei la plata utilităţilor.


Art. 3. – Se stabileşte perioada de 15 zile calendaristice, de la data adoptării prezentei hotărâri, pentru achitarea datoriilor restante, caz în care contractul de închiriere se va derula în continuare.


În caz de nerespectare a termenului de 15 zile, se va sesiza instanţa de judecată, în vederea rezilierii contractului, a evacuării chiriaşului, precum şi pentru recuperarea sumelor restante.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul 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


· D-nei DANKO ALINA


· D-nei RADU ANGELICA MIOARA


Nr.    27       / 22 februarie 2011                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     







                     Vânătoru Nicolae                    








                     



                                                CONTRASEMNEZĂ,





                 SECRETAR,






       Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 1038  din 09 februarie 2011  al Serviciului


Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune alocarea sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania;

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 alocarea  sumei de  5.000 lei către Asociaţia


Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului 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  ;


- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr. 28 din 22 februarie  2011   

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








           

  Vânătoru Nicolae

                                                     CONTRASEMNEAZĂ 








SECRETAR,








Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Jimbolia şi Primăria Oraşului Jimbolia – Serviciul Social


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 1153/15.02.2011 al Serviciului Social, prin care se propune 


aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Jimbolia şi Primăria Oraşului Jimbolia – Serviciul Social;


În temeiul prevederilor art. 36 alin (6) lit. “a” pct. 1 şi art. 45 din Legea


administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Grădiniţa cu Program 

Prelungit Jimbolia, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Jimbolia şi Primăria Oraşului Jimbolia – Serviciul Social.



Art. 2. – Obiectivele urmărite în cadrul acestui parteneriat sunt: 


a) creşterea accesului copiilor mai mici de 7 ani la servicii de calitate în conformitate cu nevoile lor specifice, în scopul oferirii acestora de şanse egale de dezvoltare sănătoasă şi un start bun în viaţa; 


b) sprijinirea familiilor din comunitate în exercitarea rolurilor parentale pentru asigurarea unui mediu familial sănătos; 


c) realizarea unei strânse colaborări între toate instituţiile ce oferă servicii copiilor mai mici de 7 ani şi familiilor acestora;


d)  implicarea întregii comunităţi în sprijinirea eforturilor de oferire a celor mai bune condiţii de creştere, dezvoltare, îngrijire şi educaţie a copiilor mai mici de 7 ani.


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 ;


· Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia.


Nr.   29  din 22 februarie 2011



   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








        
                       Vânătoru Nicolae


                                             CONTRASEMNEAZĂ






       SECRETAR,






         Ionel Niţoi 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Statului de funcţii şi Organigramei, pe anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 1257 din 17.02.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii, pentru anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 


 
Ţinând cont de prevederile Legii 284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi de prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2011 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;


- Compartimentului administraţie publică locală  ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.


Nr.    30 / 22 februarie 2011 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Vânătoru Nicolae 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea transformării, pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant de asistent medical princ. MG în 0,5 normă asistent medical princ. MG şi 0,5 normă registrator medical, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;



Văzând referatul nr. 1258 din 17.02.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării, pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant de asistent medical princ. MG în 0,5 normă asistent medical princ. MG şi 0,5 normă registrator medical, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi actualizată;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă transformarea, pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant de asistent medical princ. MG în 0,5 normă asistent medical princ. MG şi 0,5 normă registrator medical, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.


Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor prevăzute la art. 1.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;


- Compartimentului administraţie publică locală  ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Vânătoru Nicolae 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea încadrării cu contract individual de muncă, pe durată determinată, a d-nei dr. HORHAT RALUCA, medic specialist otorinolaringologie


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;



Văzând referatul nr. 1258.1 din 17.02.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea încadrării cu contract individual de muncă, pe durată determinată, a d-nei dr. HORHAT RALUCA, medic specialist otorinolaringologie, începând cu data de 01.03.2011;


Ţinând cont de prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi actualizată;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă încadrarea cu contract individual de muncă, pe durată determinată, a d-nei dr. HORHAT RALUCA, medic specialist otorinolaringologie, începând cu data de 01.03.2011.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;


- Compartimentului administraţie publică locală  ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Vânătoru Nicolae 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  atribuirea numărului stradal „13/A” pentru imobilul aflat în proprietatea  doamnei GECZI MELINDA, situat pe strada TIMIŞ


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 1264 din 16.02.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „13/A str. Timiş” – pentru imobilul înscris în C.F. nr. 401666, nr. topo. 3089/2, 3090 aflat în proprietatea d-nei GECZI MELINDA;


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 atribuie numărul stradal „13/A str. Timiş” pentru imobilul înscris în C.F. nr. 401666, nr. topo. 3089/2, 3090, aflat în proprietatea d-nei GECZI MELINDA.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş

· Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· d-nei Geczi Melinda.
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                            Vânătoru Nicolae

                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind prelungirea termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru contractele de concesiune terenuri pentru construcţie




Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.1265/16.02.2011 al Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului,  prin care se propune prelungirea, cu un an, a termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru contractele de concesiune terenuri, prin act adiţional;



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 prelungirea, cu un an, a termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru contractele de concesiune terenuri, prin act adiţional, după cum urmează:


		Nr.


crt.

		Numele şi prenumele concesionarului

		Suprafaţa concesio-nată mp.

		Obiectivul de realizat

		Nr.contract concesiune



		

		

		

		

		adresa terenului



		1. 

		S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L.

		1258

		construire hală de prod.comp.electronice

		6791/1 din 17.09.2008



		

		

		

		

		Str. Şt. Jager



		

		

		885

		Amenajare parcare auto şi spaţii verzi aferente

		6788/1 din 27.08.2008



		

		

		

		

		Str. Spre Sud



		

		

		1116

		Construire hală de prod.comp.electronice

		6790/1 din 17.09.2008



		

		

		

		

		Str. Şt. Jager





Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;


· Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului impozite şi taxe locale ;


· Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş;


· S.C. SUMIDA RAMANIA S.R.L.
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             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









                       Vânătoru Nicolae 


               CONTRASEMNEAZĂ





         SECRETAR,





          Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia,


Văzând referatul 1305 din 18 februarie 2011 al Serviciului Buget Contabilitate prin care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa minunată” din Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.


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;


· Societăţii pentru Copii şi Părinţi Timişoara
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                                Vânătoru Nicolae


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat

Consiliul local al oraşului Jimbolia,


Văzând referatul 1305 din 18 februarie 2011 al Serviciului Buget Contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea Cantinei şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii defavorizate, proiect social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea Cantinei 


şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii defavorizate, proiect social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.


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;

· Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ







                                Vânătoru Nicolae


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2011 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1374/21.02.2011 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2011 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  Programului de investiţii pentru anul 2011 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii după cum urmează :


CAP. A. Lucrări în continuare:.......................................30.000 lei;


TOTAL investiţii din surse proprii...........................30.000 LEI.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală, 


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


- cetăţenilor prin presă şi afişare.


- SC AQUATIM SA
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 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                 Vânătoru Nicolae




CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






Niţoi Ionel 




