
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3793 din 17 mai 2011 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2010;
Ţinând cont de prevederile art. 57 din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2010, după cum urmează :
              LEI

Prevederi Prevederi Încasări
  Iniţiale          definitive realizate

VENITURI – TOTAL 23.503.000 22.815.000 18.154.161
1. Impozit pe profit          2.000          2.000          0
2. Impozit pe venit 0        80.000      104.263
3. Cote defalcate din impozitul pe venit   5.702.000   6.179.000   5.953.144
4. Impozite şi taxe pe proprietate   3.470.000   3.470.000   2.571.133
5. Sume defalcate din TVA   8.093.000   6.695.000   6.495.411
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii        25.000        25.000        11.200
7. Taxe pe servicii specifice          5.000          5.000        15.102
8. Taxe pe utilizarea bunurilor      462.000      462.000      358.697
9. Alte impozite şi taxe fiscale        10.000        10.000        12.566
10. Venituri din proprietate      300.000      300.000      248.638
11.Venituri din prestări servicii        71.000        71.000       66.937
12.Venituri din taxe administrative        35.000        35.000       33.701
13.Amenzi, penalităţi şi confiscări      250.000      250.000     306.101
14.Diverse venituri      300.000      300.000     267.508
15.Donaţii şi sponsorizări      129.000      129.000       77.615
16.Venituri din valorificarea unor bunuri   3.219.000   2.872.000     202.073
16.Subvenţii de la bugetul de stat      350.000      850.000     862.306
17.Sume primite de la UE   1.080.000   1.080.000     567.766

    Credite     Credite       Plăţi
     Iniţiale    definitive   efectuate

TOTAL CHELTUIELI 23.503.000 22.815.000 18.107.735
1. Autorităţi publice   4.577.000   3.177.000   2.405.628
2. Alte servicii publice generale      696.000      712.000      537.725

- Serviciul de evidenţă a persoanelor      292.000      292.000      198.285
- Serviciul de pompieri      404.000      420.000      339.440

3. Tranzacţii privind datoria publică      600.000      600.000      336.102
4. Învăţământ   7.550.000   5.873.000   5.673.065



5. Sănătate          -      500.000      500.000
6. Cultura, recreere şi religie   1.619.000   2.249.000   1.886.259

- biblioteci publice      194.000      194.000      142.252
- muzee      141.000      151.000      100.654
- casa de cultură      451.000      451.000      290.164
- sport      333.000      753.000      691.630
- întreţinere grădini publice,parcuri      500.000      700.000      661.559

7. Asigurări şi asistenţă socială   3.553.000   3.612.000   2.429.577
- asistenţă acordată pers. în vârstă        2.080.000   2.080.000   1.077.819       
- asistenţă socială în caz de invaliditate   774.000      774.000      749.037
- ajutor social      168.000      145.000      134.030
- alte cheltuieli de asistenta socială      531.000      613.000      468.691

8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   3.530.000   4.586.000   3.137.987
- locuinţe      250.000      356.000      178.568
- alimentări cu apă      460.000   1.560.000      999.363
- iluminat public      470.000      380.000      302.754
- alte servicii de dezvoltare comunală  2.350.000   2.290.000   1.657.302

9. Protecţia mediului      160.000      185.000      150.947
- salubritate      100.000      110.000      100.792
- canalizare        60.000        75.000        50.155

10.Transporturi   1.218.000   1.321.000   1.050.445
- străzi   1.137.000   1.240.000      991.604
- transport şcolar        81.000        81.000        58.841

EXCEDENT        46.426

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii, 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

Nr. 85 din 19 mai 2011                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           Bâcă Ioan

                                                             CONTRASEMNEAZĂ ,
          SECRETAR

                                                                       Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3794 din 17 mai 2011 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2010;

Ţinând cont de prevederile art. 57 din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  contul de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2010, după cum urmează :

   Prevederi         Prevederi    Lei
     Iniţiale           definitive Încasări 

realizate
TOTAL VENITURI   2.846.000   7.578.130    5.711.960
1. Venituri din proprietate        24.000        25.680         21.200
2. Venituri din prestări servicii      984.000   4.952.760    4.139.928
3. Diverse venituri          2.000          2.000         19.856
4. Transferuri voluntare        36.000        36.000         20.700
5. Venituri din valorificarea unor bunuri          0          9.940           9.643
6. Subvenţii   1.800.000   2.450.000    1.450.000
7. Sume primite de la UE          0      101.750         50.633

                                                                             Credite     Credite       Plăţi
     Iniţiale    definitive     efectuate

TOTAL CHELTUIELI   2.846.000   7.578.130    5.140.781
1. Învăţământ      309.000      309.000       120.446
2. Sănătate          0   4.531.130    3.452.400
3. Asistenţă socială  2.300.000   2.450.000    1.411.415          
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică        78.000        78.000         47.781
4. Agricultură        30.000        81.000         24.018
5. Alte acţiuni economice      129.000      129.000         84.721
EXCEDENT       571.179

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

Nr. 86 din 19 mai 2011                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                       Bâcă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ ,
          SECRETAR

                                                                       Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 
anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  3833  din 17   mai  2011 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum urmează :

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 2 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale 
ale pacienţilor (Spital) cu suma de 7.150 lei şi se suplimentează şi punctul 8 – Ecograf 
Doppler (Spital) cu suma de 7.150 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 522.480 lei şi un 
TOTAL GENERAL de 1.156.480 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.      87    din 19 mai  2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care solicită 
atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, pe anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 3751 din 16 mai 2011 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea tabelului cu ordinea de prioritate a 
tinerilor care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe şi Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 31/20.04.2006, privind stabilirea criteriilor 
proprii de repartizare a terenurilor;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) şi  art. 4 din Legea nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă tabelul nominal cu ordinea de prioritate pentru atribuirea 
de teren în vederea construirii unei locuinţe, în baza prevederilor Legii nr. 15/2003, 
pentru anul 2011, conform Anexei nr. 1 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;
- Cetăţenilor prin presă şi afişare.

Nr. 88 din 19 mai 2011                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                         Bâcă Ioan                  

                                
                             CONTRASEMNEAZĂ,

         SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind radierea dreptului de administrare al S.C. AGROMEC S.A. Cărpiniş 
asupra terenului înscris în CF nr. 402012 Jimbolia, nr. topo. 14541/1, 
conform C.F. în suprafaţă de 730 mp, suprafaţă măsurată de 609 mp.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3792/17.05.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritorului prin care se propune aprobarea radierii dreptului de administrare al S.C.
AGROMEC S.A. Cărpiniş asupra terenului înscris în CF nr. 402012 Jimbolia, nr. topo. 
14541/1, conform C.F. în suprafaţă de 730 mp, suprafaţă măsurată de 609 mp.;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă radierea dreptului de administrare al S.C. AGROMEC 
S.A. Cărpiniş asupra terenului înscris în CF nr. 402012 Jimbolia, nr. topo. 14541/1, 
conform CF în  suprafaţă de 730 mp, suprafaţă măsurată de 609 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 şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- AGROMEC S.A. Cărpiniş

Nr.   89 din  19  mai 2011            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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    CONTRASEMNEAZĂ,
                                            SECRETAR,
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ROMÂNIA – JUDETUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,  a terenului cuprins 

în C.F.  nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. Pentru construire spaţii 
depozitare cereale

Consiliul local al orasului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3219  din 16 mai  2011 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului cuprins în CF nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 
mp. pentru construire spaţii depozitare cereale; terenul este proprietatea Statului Român şi 
nu a fost revendicat de foştii proprietari;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin.
(2) şi art. 45 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. – Se scoate la licitaţie publică în vederea concesionării  terenul 
cuprins în CF. nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire 
spaţii depozitare cereale
                         Terenul menţionat la alin.1  este proprietatea Statului Român şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană;
- Serviciului  urbanism;
- Cetăţenilor prin presa locală

Nr. 90 din  19 mai  2010                               PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ;         
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CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu anul 
fiscal 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr. 3757 din 16 mai 2011  al Serviciului impozite şi taxe 
locale prin care se  propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu 
anul fiscal 2012 ;

Ţinând cont de prevederile art. 288 şi 292 din  Legea nr. 571 /2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,  ;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu  anul 
fiscal  2012, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi 

Relaţii Internaţionale, elaţii Publice
- Serviciului impozite şi taxe locale  ;
- Cetăţenilor prin afişare.

Nr. 91 din 19 mai 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bâcă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

oraşul Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 88, ap. 1, cuprins în C.F. nr.  401120, topo. 3653-
3654/1, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 3674 din 12 mai

2011 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a 
terenului aferent construcţiei din str. Victor Babeş, nr. 88, ap. 1, în suprafaţă de 361, cuprins în 
C.F. nr.  401120, topo. 3653-3654/1, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului GIURUMIA 
GHEORGHE, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 88, ap. 1, 
în suprafaţă de 361 mp, cuprins în C.F. nr. 401120, topo. 3653-3654/1,  care a cumpărat imobilul 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 296 mp curte şi 513 mp grădină
va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin. 2, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc 
înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice 
fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat.

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-lui GIURUMIA GHEORGHE, str. Victor Babeş, nr. 88, ap.1
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

oraşul Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 88, ap. 2, cuprins în C.F. nr.  401120, topo. 3653-
3654/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 3676 din 12 mai

2011 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a 
terenului aferent construcţiei din str. Victor Babeş, nr. 88, ap. 2, în suprafaţă de 140 mp, cuprins 
în C.F. nr.  401120, topo. 3653-3654/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei ICANOV ILDIKO, a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 88, ap. 2, în suprafaţă de 140 
mp, cuprins în C.F. nr. 401120, topo. 3653-3654/II,  care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 115 mp curte şi 200 mp grădină
va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin. 2, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc 
înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice 
fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat.

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-nei ICANOV ILDIKO, str. Victor Babeş, nr. 88, ap.2
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea participării Consiliului Local Jimbolia la „Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui 
autoturism

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 3602   din  10.05.2011 al Serviciului Urbanism prin care

propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a participării Consiliului Local Jimbolia la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui 
autoturism;

Având în vedere art. 6 şi art. 34 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor 
nr. 772/31.01.2011;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrobă participarea Consiliului Local Jimbolia la „Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 2. – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou Dacia Duster 4X4 prin 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 3. – Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând primele de casare 
corespunzătoare autoturismelor uzate este de 11.400 lei (3.800X3 autovehicule).  

Art. 4. – Se aprobă alocarea din fonduri proprii cuprinse în lista de investiţii a bugetului 
local pentru anul 2011, a diferenţei până la valoarea de achiziţie a noului autoturism.

Art. 5. – 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

Nr.  94    din 19 mai 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
   Bâcă Ioan

                                       
    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

anexe la bilanţ) la data de 31.12.2010 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3777 din 17 mai 2011 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, 
contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2010 la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L.;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2010 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform anexelor, care 
fac parte integrantă din hotărâre.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş;

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr.  95 din  19 mai 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             Bâcă Ioan

         
                              CONTRASEMNEAZĂ,

       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea tarifului orar pentru maşina de măturat stradal KAERCHER TIP 

MC 50 ADV

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 3776 din  17.05.2011 al Serviciului contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea tarifului de 36.80 lei/oră pentru maşina de 
măturat stradal KAERCHER TIP MC 50 ADV;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrobă tariful de 36.80 lei/oră pentru maşina de măturat stradal 
KAERCHER TIP MC 50 ADV.

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

Nr.   96  din 19 mai 2011       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
   Bâcă Ioan

                                       
    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 3664/19.05.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 19 mai  2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bâcă Ioan
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15
      A absentat:  d-şoara Cîrlig Daniela, d-l Toth Gabor

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 85 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului intituţiilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pentru anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 86 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului intituţiilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 87 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care solicită 
atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu prevederile Legii 
nr.15/2003, pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 88 cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă  directă a AGROMEC   
     S.A. Cărpiniş asupra terenului înscris în CF nr. 402012 Jimbolia, nr. topo. 14541/1, în suprafaţă      
     conform CF de 730 mp, suprafaţă măsurată de 609 mp. 
    S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 89 cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,   a terenului 
     intravilan, cuprins în CF nr. 402012 (vechi 3207), nr. topo.  14541/1, în suprafaţă de 730 mp., 
     pentru construire obiectiv cu caracter economic.
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 90 cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate 

                acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu anul fiscal 2012.
                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 91 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat în 
    Jimbolia, str.Victor Babeş, nr. 88, ap. 1, cumpărat în baza Legii 112/1995.
   S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 92 cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat în 
    Jimbolia, str.Victor Babeş, nr. 88, ap. 2, cumpărat în baza Legii 112/1995.
    S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 93 cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării a unui autoturism nou, conform 
      prevederilor Ordinului Ministrului Mediului şi al Pădurilor nr. 772/31.01.2011.

                 S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 94 cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 
      anexe la bilanţ) la data de 31.12.2010 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 95 cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar pentru maşina de măturat stradal 
       KAERCHER TIP MC 50 ADV
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 96 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 19 mai 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Jimbolia.

D-l Boldor,  viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.

Absentează: d-şoara Cîrlig Daniela, d-l Toth Gabor
În continuare d-l Boldor prezintă :

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului intituţiilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pentru anul 2010.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului intituţiilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care solicită 

atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu prevederile Legii 
nr.15/2003, pe anul 2011.

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,   a terenului 
intravilan, cuprins în CF nr. 402012 (vechi 3207), nr. topo.  14541/1, în suprafaţă de 730 mp., 
pentru construire obiectiv cu caracter economic.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate 
acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu anul fiscal 2012.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat 
în Jimbolia, str.Victor Babeş, nr. 88, ap. 1, cumpărat în baza Legii 112/1995.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat 
în Jimbolia, str.Victor Babeş, nr. 88, ap. 2, cumpărat în baza Legii 112/1995.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării a unui autoturism nou, conform 
prevederilor Ordinului Ministrului Mediului şi al Pădurilor nr. 772/31.01.2011.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru lucrări de reparaţii şi construcţii sociale 
şi industriale, practicate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de ordine interioară şi a     
                 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

12. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
13. Probleme curente ale primăriei.
14. Diverse.

 Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă  directă a AGROMEC 
S.A. Cărpiniş asupra terenului înscris în CF nr. 402012 Jimbolia, nr. topo. 14541/1, în suprafaţă 
conform CF de 730 mp, suprafaţă măsurată de 609 mp. (SE DISCUTĂ ÎNAINTEA 
PUNCTULUI 5 DE PE ORDINEA DE ZI)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2010 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar pentru maşina de măturat stradal 
KAERCHER TIP MC 50 ADV
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Conform Hotărârii nr.  83/17.05.2011 preşedinte de şedinţă este  D-l Bâcă Ioan.
D-l Bâcă supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bâcă supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 28 aprilie 2011 şi  nefiind obiecţii  

se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 17 mai 2011 şi nefiind 

obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru 
anul 2010.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 85

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului intituţiilor
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pentru anul 2010.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 86

D-l Bâcă  prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului intituţiilor
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 87

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  
care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu prevederile 
Legii nr.15/2003, pe anul 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 88
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D-l Bâcă  prezintă referatul privind radierea dreptului de administrare operativă  directă a 
AGROMEC S.A. Cărpiniş asupra terenului înscris în CF nr. 402012 Jimbolia, nr. topo. 14541/1, în 
suprafaţă conform CF de 730 mp, suprafaţă măsurată de 609 mp.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 89

D-l Bâcă  prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,   a 
terenului intravilan, cuprins în CF nr. 402012 (vechi 3207), nr. topo.  14541/1, în suprafaţă de 730 
mp., pentru construire obiectiv cu caracter economic.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR.  90

D-l Bâcă  prezintă referatul privind privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi a altor 
taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu anul fiscal 2012.

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.
Ia cuvântul d-l Ciuciulete care precizează că acest punct trebuie discutat coroborat cu punctul 1 de 

pe ordinea de zi. Se poate observa din contul de execuţie al bugetului local pe anul 2010 că impozitele au 
fost colectate în proporţie de doar 80%. 

Intervine d-l Boldor care spune că singura modificare majoră este introducerea bonificaţiei de 10%
şi pentru persoanele juridice, bonificaţie de care beneficiau doar persoanele fizice.

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

HOTĂRÂREA NR. 91

D-l Bâcă  prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str.Victor Babeş, nr. 88, ap. 1, cumpărat în baza Legii 112/1995.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 92

D-l Bâcă  prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str.Victor Babeş, nr. 88, ap. 2, cumpărat în baza Legii 112/1995.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 93

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării a unui autoturism nou, conform 
prevederilor Ordinului Ministrului Mediului şi al Pădurilor nr. 772/31.01.2011.

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 Ciuciulete întreabă de ce se cumpără Dacia Duster? De ce nu Dacia Logan cu 7 locuri?
D-l Boldor precizează că de multe ori e nevoie de intervenţii din partea Primărie şi pe câmp, nu 

doar în oraş. Cu Dacia Duster, fiind 4X4, nu ar fi o problemă să se circule şi pe câmp.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 94

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi 
pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2010 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 95

D-l Bâcă  prezintă referatul privind privind aprobarea tarifului orar pentru maşina de 
măturat stradal KAERCHER TIP MC 50 ADV

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 Rakoczi întreabă dacă această maşină funcţionează bine, dacă sunt oameni calificaţi pentru a o 

utiliza.
D-l Boldor spune că maşina este nouă, în garanţie pentru 2 ani, pe ea lucrează un tractorist, nu este 

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 96

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
Din partea comisiei de urbanism  ia cuvântul d-l Postelnicu care spune că la hala nouă Sumida, de 

pe str. Spre Nord, ar fi nevoie de o trecere de pietoni avertizată. Şi tot la Sumida 2, pe porţiunea de stradă 
până la intrarea în curte, este o interdicţie pentru autovehiculele cu gabarit depăşit, ar trebui să fie ridicată 
această interdicţie, vin tiruri cu piese pentru fabrică şi să nu amendate.

Din partea comisiei economice ia cuvântul d-l Ciuciulete care precizează că din studierea atentă a 
execuţiei bugetare se poate observa că bugetul nu este bine făcut, de ex. la pct. 16 – venituri din 
valorificarea unor bunuri, prevederile iniţiale au fost de 3.219.000 lei, prevederile definitive de 2.872.000 
lei, iar încasările realizate doar de 202.073 lei. Precizează că la acest punct se încadrează casarea 
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materialelor. În fiecare an se dă o hotărâre de casare, dar care nu are finalitate. Întreabă dacă s-a făcut 
valorificarea propriu zisă a materialelor casate? Prin această valorificare ar intra bani la buget.

Intervine d-l Boldor şi spune că într-adevăr s-au aprobat casările, dar s-a amânat casarea propriu 
zisă până la vară. Sunt foarte multe materiale înghesuite în magazii, aceste vor fi scase afară şi se va hotărî
care trebuie valorificate şi care distruse. Se va stabili comisia de casare şi din iunie se va începe.

D-l Ciuciulete precizează că s-a băgat peşte în bălţi şi propune majorarea taxei de pescuit pe zi de 
la 30 de lei la 50 de lei.  Vor veni foarte mulţi şi nu vom putea să urmărim cât se pescuieşte.

D-l Boldor spune că activitatea de pescuit este în pierdere, este finanţată de către primărie.
Se supune la vot majorarea taxei de pescuit pe zi de la 30 de lei la 50 lei care se aprobă cu 

unanimitate de voturi.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Primar invită consilierii la Concertul Bartok Bela care va avea loc în data de 27 mai, ora 17, la 

Biserica Catolică. Precizează că acest concert este o activitate din Proiectul „Dans şi muzică fără 
frontiere”.

D-l Kaba spune că vor veni primele maşini cu asfalt pentru reparaţii drumuri. Se va da drumul la 
licitaţie pentru modernizare Str. Ion Vidu. Se vor porni licitaţiile pentru Nu mă Uita, s-a semnat contractul 
de finanţare pemtru acest proiect.

D-l Primar informează consilierii despre şedinţele la care a participat în data de 18 mai.
Prima şedinţă, cea de la A.D.I. Deşeuri, unde s-a analizat proiectul de finanţare, mai trebuie să vină 

ultimele hotărâri înainte ca proiectul să fie depus spre jurizare.
Precizează că în momentul în care va fi finalizat deponeul de la Gisela se va scoate la licitaţie cine 

va face colectarea. Sunt probleme la Timişoara, interesele lor nu coincid cu interesele oraşelor mai mici.
A doua şedinţă a fost cea de la ADI Apă – Canal  unde s-a hotărât tariful unic începând cu 1 iulie 

2011, şi anume 2,12 lei +TVA – apă şi 1,85 lei +TVA – canal. Precizează că noi suntem într-o situaţie 
fericită, vor scade un pic preţurile. Spune că o localitate a ieşit din Asociaţie – Periamul, alte trei localităţi 
vor să iasă, alte trei localităţi vor să intre.

Se trece la Diverse:
Intervine d-l Mihăilă care spune că ar trebui instalate lumini intermitente  şi limitare de viteză de 30

km/h la intersecţia unde au fost semafoarele. Mai întreabă dacă nu se poate pune pietriş sau ceva rămăşiţe 
pe str. Recoltei?

D-l Rackozi spune că şi pe str. V. Lucaciu ar trebui limitată viteza la 30 km/h, drumul este bun şi se 
circulă cu viteza mare.

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 




