
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind stabilirea taxelor pentru activitatea de acvacultură desfăşurată de S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L. şi aprobarea Regulamentului de pescuit în bălţile din 
Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4081 din 25 mai 2011 al serviciului buget, contabilitate,

patrimoniu, resurse umane prin care se propune stabilirea taxelor pentru activitatea 
de acvacultură desfăşurată de S.C. Peisaj Hosta S.R.L. şi aprobarea Regulamentului 
de pescuit în bălţile din Jimbolia.

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă taxele pentru activitatea de acvacultură desfăşurată de S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L., după cum urmează:

- abonament anual pentru adulţi                            150 lei (TVA inclus)
- abonament anual pentru copii sub 16 ani            75 lei (TVA inclus)
- taxa zilnică de pescuit pentru adulţi                      50 lei (TVA inclus)
- taxa zilnică de pescuit pentru copii sub 16 ani      15 lei (TVA inclus)
Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de pescuit în bălţile din Jimbolia, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 
şi relaţii internaţionale, relaţii publice ;

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

Nr.  97 din  26 mai 2011                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             Bâcă Ioan

                              CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală de 
producţie şi amenajare parc fotovoltaic

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4121 din 26 mai 2011 al serviciului urbanism şi 

amenajarea teriitoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic pe terenurile din 
Jimbolia, identificate cu nr. topo. 401446, 401447, 401448, în suprafaţă totală de 
50.000 mp.;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru construire hală de 
producţie şi amenajare parc fotovoltaic pe terenurile din Jimbolia, identificate cu nr. 
topo. 401446, 401447, 401448, în suprafaţă totală de 50.000 mp., cu nr. 
08/080/12.07.2010, întocmit de firma S.C. IGECO S.R.L.

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;
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                              CONTRASEMNEAZĂ,
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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 Macovei Bogdan, d-l Mihailă Timotei, d-l Pop 

Eugen, d-l Postelnicu Darius.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activitatea de acvacultură 
desfăşurată de S.C. Peisaj Hosta S.R.L. şi aprobarea Regulamentului de 
pescuit în bălţile din Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 97  cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 98 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26 mai 2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi 12.

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan, d-l Mihailă Timotei, d-l Pop Eugen, d-l Postelnicu 
Darius.

În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activitatea de acvacultură desfăşurată de S.C. 

Peisaj Hosta S.R.L. şi aprobarea Regulamentului de pescuit în bălţile din Jimbolia.
Şi solicită completarea acesteia cu 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală de 

producţie şi amenajare parc fotovoltaic.

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 prezintă referatul privind stabilirea taxelor pentru activitatea de acvacultură 

desfăşurată de S.C. Peisaj Hosta S.R.L. şi aprobarea Regulamentului de pescuit în bălţile din 
Jimbolia.

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 97

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală 
de producţie şi amenajare parc fotovoltaic.

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig 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. 98

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


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind stabilirea taxelor pentru activitatea de acvacultură desfăşurată de S.C. Peisaj Hosta S.R.L. şi aprobarea Regulamentului de pescuit în bălţile din Jimbolia.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4081 din 25 mai 2011 al serviciului buget, contabilitate,


patrimoniu, resurse umane prin care se propune stabilirea taxelor pentru activitatea de acvacultură desfăşurată de S.C. Peisaj Hosta S.R.L. şi aprobarea Regulamentului de pescuit în bălţile din Jimbolia.


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


HOTĂRĂŞTE 


Art.1. – Se aprobă
taxele pentru activitatea de acvacultură desfăşurată de S.C. Peisaj Hosta S.R.L., după cum urmează:


- abonament anual pentru adulţi                            150 lei (TVA inclus)



- abonament anual pentru copii sub 16 ani   
         75 lei (TVA inclus)



- taxa zilnică de pescuit pentru adulţi                      50 lei (TVA inclus)



- taxa zilnică de pescuit pentru copii sub 16 ani      15 lei (TVA inclus)

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de pescuit în bălţile din Jimbolia, conform 


anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



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 şi relaţii internaţionale, relaţii publice ;

· Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

· S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
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Bâcă Ioan

                              CONTRASEMNEAZĂ,




       SECRETAR,





        Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4121 din 26 mai 2011 al serviciului urbanism şi amenajarea teriitoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic pe terenurile din Jimbolia, identificate cu nr. topo. 401446, 401447, 401448, în suprafaţă totală de 50.000 mp.;


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


HOTĂRĂŞTE 



Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic pe terenurile din Jimbolia, identificate cu nr. topo. 401446, 401447, 401448, în suprafaţă totală de 50.000 mp., cu nr. 08/080/12.07.2010, întocmit de firma S.C. IGECO S.R.L.


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;
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