
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL JIMBOLIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 87/17 mai 2011
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş

Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 17.05.2011
Având în vedere :

 referatul nr. 3752/16.05.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui 
mandat special împuternicitului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş;

 prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare.

În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice, republicată.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă în totalitate modificările efectuate prin Actul Adiţional la Actul Constitutiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre, 
şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma prevăzută în 
Anexa 2 la prezenta hotărâre, ca urmare a excluderii, retragerii şi primirii de noi membrii în cadrul Asociţiei.

Art. 2. – Se împuterniceşte Dl. Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, născut la 
data de 26.11.1957, la  Săcuieni, jud. Bihor, domicialiat în Jimbolia, str. Republicii, bl. 11B, et. 2, ap. 10, posesor 
al C.I. seria  TM , nr. 834209, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 09.07.2010, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local Jimbolia, Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.

Art. 3. – Se mandatează dl Kaba Gabor, în calitate de reprezentant al oraşului Jimbolia în Adunarea 
generală a asociaţilor Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, ca în Adunarea Generală din 
data de 18 mai 2011, să aprobe cotizaţia anuală aferentă anului 2011, în cuantum de                 şi trecerea la tariful 
unic în aria de delegare, atât la serviciile de apă cât şi la cele de canalizare, începând cu 01.07.2011, conform 
Planului anual de evoluţie a tarifelor al Aquatim S.A. (2.12 apa, 1.85 canal)

Art. 4. – Se împuterniceşte doamna Ivănescu Alina Cristina, cetăţean român, născută la data de 
04.04.1980 la Timişoara, domiciliată în Timişoara, str. Herodot, nr. 7, posesor al C.I. seria TM, nr. 575073, 
eliberat de municipiul Timişoara la data de 02.02.2007, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea Actului Adiţional la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timişoara.

Art. 5. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Jimbolia vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. – 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;
- D-lui Kaba Gabor;
- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş

Adoptată cu un număr de  12  voturi din totalul de 17 consilieri în funcţie

Preşedinte de şedinţă
         Bâcă Ioan

                                            Contrasemnează
  Secretar
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
Nr.    3692/17.05.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   17 mai 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bâcă Ioan
Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 12.
Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Gheorghin Ionel, d-l Macovei Bogdan,  d-l 

Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 84 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 17 mai 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 12.

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Gheorghin Ionel, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă 
Timotei, d-l Pop Eugen.

În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.

Conform ordinii alfabetice, preşedinte de şedinţă urmează d-l Bâcă Ioan şi cu 
unanimitate de voturi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.  83

D-l Bâcă  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Bâcă prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Postelnicu întreabă dacă poate fi manadatată o altă persoană ?
D-l Niţoi spune că  trebuie mandatat reprezentantul oraşului, iar prin lege acesta este 
primarul.

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

HOTĂRÂREA NR. 84
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Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Bâcă 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,
Bâcă Ioan

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ

ORAŞUL JIMBOLIA


CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr. 87/17 mai 2011

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al 


oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 


Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş



Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 17.05.2011



Având în vedere :


· referatul nr. 3752/16.05.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş;


· prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.



În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată.

HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă în totalitate modificările efectuate prin Actul Adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre, şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ca urmare a excluderii, retragerii şi primirii de noi membrii în cadrul Asociţiei.



Art. 2. – Se împuterniceşte Dl. Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 26.11.1957, la  Săcuieni, jud. Bihor, domicialiat în Jimbolia, str. Republicii, bl. 11B, et. 2, ap. 10, posesor al C.I. seria  TM , nr. 834209, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 09.07.2010, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Jimbolia, Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.


Art. 3. – Se mandatează dl Kaba Gabor, în calitate de reprezentant al oraşului Jimbolia în Adunarea generală a asociaţilor Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, ca în Adunarea Generală din data de 18 mai 2011, să aprobe cotizaţia anuală aferentă anului 2011, în cuantum de                 şi trecerea la tariful unic în aria de delegare, atât la serviciile de apă cât şi la cele de canalizare, începând cu 01.07.2011, conform Planului anual de evoluţie a tarifelor al Aquatim S.A. (2.12 apa, 1.85 canal)



Art. 4. – Se împuterniceşte doamna Ivănescu Alina Cristina, cetăţean român, născută la data de 04.04.1980 la Timişoara, domiciliată în Timişoara, str. Herodot, nr. 7, posesor al C.I. seria TM, nr. 575073, eliberat de municipiul Timişoara la data de 02.02.2007, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Adiţional la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timişoara.



Art. 5. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Jimbolia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Art. 6. – 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;


· D-lui Kaba Gabor;

· Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş

Adoptată cu un număr de   12  voturi din totalul de 17 consilieri în funcţie



Preşedinte de şedinţă



         Bâcă Ioan


                                            Contrasemnează



  Secretar



 Niţoi Ionel




