
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1743 din 03.03.2011 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia;

Având în vederea Hotărârea Consiliului Local nr. 83/26.02.2002 
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului publice al oraşului 
Jimbolia, aprobat prin HG nr. 977/2002, Anexa 7.

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”c”, art. 120 şi art.45 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre

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;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.   39 din 04 martie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Gheorghin Ionel

  
                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a documentaţiei de tehnice de 

dezlipire a imobilului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 401611 Jimbolia, nr. 
topo. NMS 16/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 1508/ 02.03.2011 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea înscrierii în cartea funciară 
a documentaţiei de tehnice de dezlipire a imobilului din oraşul Jimbolia, înscris în 
C.F. nr. 401611 Jimbolia, nr. topo. NMS 16/1;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „c” şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă înscrierea în cartea funciară a documentaţiei de tehnice 
de dezlipire a imobilului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 401611 Jimbolia, nr. 
topo. NMS 16/1, rezultând următoarele numere cadastrale noi:

- 401789, în suprafaţă de 5.816 mp;
- 401790, în suprafaţă de 2.880 mp;
- 401791, în suprafaţă de 219 mp;
- 401792, în suprafaţă de 1.085 mp.

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, 
relaţii internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr.   40 din 04 martie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Gheorghin Ionel

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 
276/2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1759 din 03.03. 2011 al serviciului social prin care se propune 

adoptarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.

Ţinând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010; de art. 18, 19, 20, 21, 22 din 
H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat; de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi art. 7 alin (1) din HG nr. 38/2011 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederile Legii nr. 277/2010.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând bunurile considerate de strictă necesitate 
pentru nevoile unei familii, prevăzută la Anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate 
pentru nevoile familiale, prevăzută la Anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă Valorile stabilite pentru calcularea veniturilor potenţiale 
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în Anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. –Cu data prezentei hotărâri se abrogă art. 2, 3 şi 4 din HCL 10/20.01.2011. 
Art. 6. – 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 social.

Nr.    41 /  04 martie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                            Gheorghin Ionel

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
Nr.    1709/04.03.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   4 martie 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Gheorghin Ionel
Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 13.
Absentează: d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l Rakoczi Gheorghe şi d-l Toth 

Gabor.

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 39 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în CF a documentaţiei tehnice de dezlipire a 
imobilului înscris în CF 401611, nr. topo NMS 16/1.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 40 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de 
Legea nr. 276/2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 41 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 04 martie 2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Kaba, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 consilieri în 
funcţie sunt prezenţi 13.

Absentează: d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l Rakoczi Gheorghe şi d-l Toth Gabor.
În continuare d-l Kaba prezintă 

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia.

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în CF a documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului 
înscris în CF 401611, nr. topo NMS 16/1.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 
276/2010.

Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Gheorghin Ionel şi cu unanimitate de 
voturi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.  38

D-l Gheorghin  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Gheorghin prezintă referatul privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l 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 Kaba care precizează faptul că pentru proiectul PIDU, pentru care s- a semnat 

contractul de finanţare se cer extrase de carte funciară ale străzilor care urmează să fie reabilitate. Spune 
că sunt 142 de extrase şi la unele s-au descoperit anumite nereguli. De aceea s-a venit în Consiliului Local 
cu acest proiect de hotărâre.

D-l Niţoi precizează că se aprobă de către Consiliul Local modificările inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public, iar pe urmă se înaintează Guvernului care aprobă prin Hotărâre de Guvern 
aceste modificări şi completări.

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

HOTĂRÂREA NR. 39

D-l Gheorghin prezintă referatul privind înscrierea în CF a documentaţiei tehnice de dezlipire 
a imobilului înscris în CF 401611, nr. topo NMS 16/1.

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

hotărâre.
Intervine d-l Postelnicu care precizează că este vorba despre întabulerea terenurilor aferente 

centrului de colectare a deşeurilor de la Jimbolia, din cadrul proiectului Sistem integrat de management 
al deşeurilor în judeţul Timiş.

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

HOTĂRÂREA NR. 40

D-l Gheorghin prezintă referatul aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea 
nr. 276/2010.

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

hotărâre.
D-l Niţoi precizează că la şedinţă trecută s-a discutat despre faptul că normele de aplicare ale 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat stabileşte limite minime şi maxime ale criteriilor provenite 
din valorificarea bunurilor, iar Consiliul Local trebuie să stabilească între aceste limite.

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

HOTĂRÂREA NR. 41

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Gheorghin 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,
Gheorghin Ionel

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1743 din 03.03.2011 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia;



Având în vederea Hotărârea Consiliului Local nr. 83/26.02.2002 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului publice al oraşului Jimbolia, aprobat prin HG nr. 977/2002, Anexa 7.

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”c”, art. 120 şi art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se  aprobă modificarea şi completarea Inventarului bunurilor


care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

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;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.   39  din 04 martie 2011  

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









                  Gheorghin Ionel

                                 CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a documentaţiei de tehnice de dezlipire a imobilului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 401611 Jimbolia, nr. topo. NMS 16/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 1508/ 02.03.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea înscrierii în cartea funciară a documentaţiei de tehnice de dezlipire a imobilului din oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 401611 Jimbolia, nr. topo. NMS 16/1;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „c” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată  ;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă înscrierea în cartea funciară a documentaţiei de tehnice de dezlipire a imobilului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 401611 Jimbolia, nr. topo. NMS 16/1, rezultând următoarele numere cadastrale noi:


· 401789, în suprafaţă de 5.816 mp;


· 401790, în suprafaţă de 2.880 mp;


· 401791, în suprafaţă de 219 mp;


· 401792, în suprafaţă de 1.085 mp.


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, relaţii internaţionale, relaţii publice;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr.   40 din 04 martie 2011       

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Gheorghin Ionel

                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 1759 din 03.03. 2011 al serviciului social prin care se propune adoptarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.


Ţinând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010; de art. 18, 19, 20, 21, 22 din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi art. 7 alin (1) din HG nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederile Legii nr. 277/2010.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzută la Anexa nr. 1.



Art. 2. – Se aprobă Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută la Anexa nr. 2.



Art. 3. – Se aprobă Valorile stabilite pentru calcularea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în Anexa nr. 3.



Art. 4. – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 5. –Cu data prezentei hotărâri se abrogă art. 2, 3 şi 4 din HCL 10/20.01.2011. 


Art. 6. – 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 social.


Nr.    41 /  04 martie 2011 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Gheorghin Ionel





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel




