
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 4718 din 22.06.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii 
şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011;

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 rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :

         MII LEI

       COD                          TRIM II
VENITURI – TOTAL                      14,76
1. Venituri din prestări servicii                                                   33.10.08                         14,62
2. Alte venituri din prestări de servicii şi
alte activităţi                                                                                33.10.50                          0,14

CHELTUIELI – TOTAL                                  14,76
1. Sănătate                                                                                   66.10                              14,76

- cheltuieli de capital                                                       66.10.71                      14,76

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instrituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.   99   din 23 iunie 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.  4870  din 22 iunie  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 suplimentează punctul 2 – Monitor pentru urmărirea 
funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 5.760 lei şi se introduce punctul 
9 – Video printer alb/negru (Spital) în valoare de 5.000 lei, 

- La Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 2 – reparaţii capitale 
pavilion chirurgie-ginecologie cu 4.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 
1.171.240 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.171.240 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.    100       din 23 iunie 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Bâcă Ioan

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  aprobarea modificării Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru 

anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 4837 din 21.06.2011 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea modificăriiPlanului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi ale 
Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  modificarea Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2011, după cum urmează :
- În cadrul Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane:

- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional superior  se promovează 
(transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasă I grad profesional asistent , deoarece 
funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasa III grad profesional 
superior va absolvi o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea.

- 1 funcţie publică de execuţie referentţie referent clasa III grad profesional promovează
în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie 
grad profesional principal  are cel puţin 3 ani vechime  în gradul profesional dovează.
- În cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale:

- 2 funcţii publice de execuţie referent clasa III grad profesional superior se promovează 
(transformă) în funcţii publice de execuţie inspector clasă I grad profesional asistent , deoarece 
funcţionarii publici ce ocupă funcţiile publice de execuţie referent clasă III grad profesional 
superior vor absolvi o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea.

- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează 
(transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasă I grad profesional asistent , deoarece 
funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasă III grad profesional 
principal va absolvi o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea.

- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează
în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie 
grad profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.

- 1 funcţie publică de execuţie inspector clasa I grad profesional principal se promovează
în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de inspector grad 
profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.
- În cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală,Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice:

- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează 
(transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasa I asistent, deoarece funcţionarul public 



ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent  a absolvit o 
formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
- În cadrul Biroului Social:

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează ( 
transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasa I asistent, deoarece funcţionarul public 
ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent va absolvi o 
formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează
în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad 
profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează în 
gradul profesional principal, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad 
profesional asistent are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.
- În cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului,Arhitect Şef:

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează
în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad 
profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează în 
gradul profesional principal, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad 
profesional asistent are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.

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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr.    101   din 23 iunie 2011                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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ROMÂNIA – JUDETUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului din Jimbolia, identificat 
cu nr. topo. 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp

Consiliul local al orasului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 4596/10.06.2011 al serviciului urbanism,

amenajarea teritoriului prin care se propune concesionarea, prin licitaţie publică, a 
terenului din Jimbolia, identificat cu nr. topo. 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp, 
în vederea extinderii zonei de logistică, acces tiruri, precum şi asigurarea unei zone 
de parcare a mijloacelor de transport personal; terenul face parte din domeniul 
privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilanul extins, este liber de sarcini, iar 
în vederea construirii este necesară scoaterea sa din circuitul agricol;

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 aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a terenului 
din Jimbolia, identificat cu nr. topo. 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp, în vederea 
extinderii zonei de logistică, acces tiruri, precum şi asigurarea unei zone de parcare 
a mijloacelor de transport personal.

Terenul face parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia.
Art. 2. – Perioada pentru care se va încheia contractul de concesionare 

este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.
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;

- Serviciului  urbanism;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului 
din str. Calea Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4614/14 iunie 2011  al Serviciului urbanism,

amenajare teritorială prin care se propune trecerea în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia a imobilului din str. Calea Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a
imobilului din str. Calea Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E, înscris în CF 
nr. 400130 Jimbolia, nr. topo. 981/1.

Conform Protocolului nr. 5921/17.07.2003 de preluare de la S.C. 
SOCERAM S. A. Bucureşti, imobilul  se află în proprietatea „Primăriei Oraşului 
Jimbolia”.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr. 103     din  23 iunie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul din oraşul 
Jimbolia, identificat cu nr. topo. 1529/2 pentru imobilul amplasat 
pe terenul identificat cu nr. topo. 1529/1/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr. 4345/03.06.2011 al Serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind 
acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul din oraşul Jimbolia, 
identificat cu nr. topo. 1529/2 pentru imobilul amplasat pe terenul identificat cu nr. 
topo. 1529/1/1;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se acordă dreptul de servitute de trecere pe terenul din  oraşul 
Jimbolia, identificat cu nr. topo. 1529/2 pentru imobilul amplasat pe terenul identificat 
cu nr. topo. 1529/1/1.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalităţii, Aplicării Actelor cu Caracter 
Compensatoriu şi Contencios Administrativ al Instutuţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- S.C. Abelda Sturio Jim S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind atribuirea numărului stradal „14/a” pentru imobilul aflat 
în proprietatea  domnului Olteanu Voicu, situat pe strada Lorena –
colţ cu str. Mihai Eminescu

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 4159 din 30.05.2011 al Serviciului  Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal

„14/a str. Mihai Eminescu” – pentru imobilul înscris în C.F. col. nr. 7338, nr. 
topo. 3358, 3359 aflat în proprietatea d-lui Olteanu Voicu;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, 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 „14/a str. Mihai Eminescu” –
pentru imobilul înscris în C.F. col. nr. 7338, nr. topo. 3358, 3359 aflat în 
proprietatea d-lui Olteanu Voicu.

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-lui Olteanu Voicu.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unificării a două parcele de teren pentru construcţie, 
situate pe str. Aleea Cito nr. 21 şi 21/a, în suprafaţă de 359 mp şi 
respectiv 358 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4078 din 17.06.2011 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea unificării a două parcele de 
teren pentru construcţie situate pe str. Aleea Cito nr. 21 în suprafaţă de 359 mp 
înscris în C.F. 401375, nr. Topo. 4684/a şi str. Aleea Cito nr. 21/a, în suprafaţă de 
358 mp îmscris în C.F. 401372, nr. Topo. 4684/2;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă unificarea a două parcele de teren pentru 
construcţie situate pe str. Aleea Cito nr. 21 în suprafaţă de 359 mp înscris în C.F. 
401375, nr. topo. 4684/1 şi str. Aleea Cito nr. 21/a, în suprafaţă de 358 mp înscris 
în C.F. 401372, nr. topo. 4684/2.

Parcelele prevăzute la alin.(1) sunt proprietatea Statului Român fiind 
în administrarea  Consiliului Local al Oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană 
şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul 
agricol;
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ROMÂNIA  -  JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                    privind  trecerea a patru imobile din patrimoniul statului român şi administrarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în 
patrimoniul oraşului Jimbolia – domeniul public şi in administrarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia, judeţul Timis

Consiliul local al orasului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 4421 din 20.06.2011 al serviciului urbanism şi amenajarea 

teritoriului, prin care se propune  trecerea a patru imobile din proprietatea statului român şi 
administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de 
Frontieră Timiş, în patrimoniul oraşului Jimbolia – domeniul public  şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului  Jimbolia,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. 45 din Legea administratiei publice 
locale nr.215 din 2001,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă trecerea a patru imobile  din  patrimoniul  statului şi administrarea 
Ministerului Adiministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, 
în patrimoniul oraşului Jimbolia – domeniul public şi în administratrea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, după cum urmează:

- terenul întravilan în suprafaţă de 6869 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea 
funciară, situat în Jimbolia str. Mărăşeşti nr. 64, înscris în C.F. 401691, nr. topografic 518/1, fost 
pichet Jimbolia Vest, cu destinaţia viitoare de locuinţe sociale sau o secţie a Universităţii de 
Ştiinţe Agricole Banatul;

- terenul extravilan în suprafaţă de 10.440 mp. şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, situat în Jimbolia, înscris în C.F. 401548, nr. cadastral Cc 772/1, fost pichet 
Jimbolia Est,  cu destinaţia viitoare  de parcare pentru utilaje agricole;

- terenul extravilan în suprafaţă de 16.137 mp şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, înscris în C.F. nr. 401788, nr. cadastral Cc 585/1, fost  Pichet Clarii-Vii, cu 
destinaţia viitoare de grup de locuinţe sociale;

- terenul intravilan în suprafaţă de 8.254 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea 
funciară, situat în Jimbolia, str. Contele Csekonics (fostă str. Erou Călin Nicolae) nr. 18, înscris 
în C.F. 400872, nr. topo. 4951, fost Pichet Jimbolia Sud,  cu destinaţia viitoare de cazarmă 
pentru o subunitate de jandarmi şi locuinţe sociale.

Art. 2. -  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  H.C.L. Jimbolia nr. 
18/09.03.2005.
            Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş,

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul judeţean al 

Poliţiei de Frontieră Timiş
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind însuşirea raportului de evaluare a terenului intravilan 
concesionat, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre 
vânzare

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul 4725/17.06.2011 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului intravilan concesionat,  ce 
urmează a fi vândut proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de 
evaluare întocmit de către SC ”NELSYD COMPANY” SRL, teren ce aparţine domeniului privat 
al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, 
ce urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:

Adresa 
imobilului

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  

solicitantului

Obiectivul 
construit

Nr.
CF

Nr.
topo

Data 
întocmirii 

rap. de 
eval.întoc-
mit de SC 

Neslyd 
Company

Zona de 
încadrare 

a 
terenului

Supraf. 
teren 

concesion
at(mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără TVA

Jimbolia, 
str. Spre 
Nord, nr. 

22/A

1. S.C. 
KABELSYSTE

ME HATZFELD 
S.R.L.

Hală de 
producţie 
şi birouri 

P+1E

40149
9

1308/1/
2

06.06.2011 C 3500 122.220

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;

- Serviciului Administraţie Publică Locală;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat pe str. Spre Nord nr. 
22/a, înscris în C.F. 401499, topo. 1308/1/2, în suprafaţă de 3500 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr. 3658 din 17.06.2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de S.C. Kabelsysteme Hatzfeld S.R.L., în calitate de 
proprietari ai construcţiei cu destinaţia Hală de producţie şi birouri P+1E, situată în Jimbolia, str. 
Spre Nord, nr. 22/A şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren 
de 3500 mp cu preţul de 122.220 lei ( 8,46 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de 
S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 06.06.2011, suprafaţă aflată în domeniul privat al 
oraşului Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către S.C. Kabelsysteme 
Hatzfeld S.R.L. a suprafeţei de teren de 3500 mp, situată în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/A, 
inscris în CF nr. 401499, nr. topo. 1308/1/2.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 122.220 lei,   (8.46 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la 
data de 06.06.2011.

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de 

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;

-     Compartimentului administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;

           -     S.C. Kabelsysteme Hatzfeld S.R.L.
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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. Corneliu Coposu, nr. 24, cuprins în C.F. nr.  400262, topo. 
4433,4434, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 4774 din 20 
iunie 2011 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Corneliu Coposu, nr. 24, în suprafaţă 
de 357 mp, cuprins în C.F. nr.  400262, topo. 4433,4434, 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 BOGDAN FLORIN 
- SORIN, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24, în 
suprafaţă de 357 mp, cuprins în C.F. nr.  400262, topo. 4433,4434, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 103 mp curte şi 201 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 BOGDAN FLORIN – SORIN, str. Corneliu Coposu, nr. 24.
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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. Bucegi, nr. 6, cuprins în C.F. nr.  402125, topo. 4450, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 4740 din 17 
iunie 2011 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Bucegi, nr. 6, în suprafaţă de 202 mp,
cuprins în C.F. nr.  402125, topo. 4450, 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 Vânătoru Elena, a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, în suprafaţă de 202 mp,
cuprins în C.F. nr.  402125, topo. 4450, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 40 mp curte 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 Vânătoru Elena, str. Bucegi, nr. 6.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului DINCA VERA aflat în 

stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 4735 din 17 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 58 lei, 

reprezentând restituire ajutor încălzire, aplicată debitorului DINCA VERA cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 11.04.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;

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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 58 lei, 

reprezentând restituire ajutor încălzire, aplicată debitorului DINCA VERA, cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 11.04.2011.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 
Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea participării Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea 
achiziţionării unui autoturism

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 4106  din  21.06.2011 al Serviciului Buget, Contabilitate,

Patrimoniu, Resurse umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a 
participării Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la „Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism;

Având în vedere art. 6 şi art. 34 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. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrobă participarea Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 2. – Se aprobă casarea autoturismului marca Dacia 1310, cu numărul de 
înmatriculare TM 06 EIP, anul de fabricaţie 1985.

Art. 3. – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou Dacia Logan MCV – 7 
locuri, prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 4. – 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 Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane
- Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea participării Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul ”SOLUŢIE 
CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” 
JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea 
implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar”.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând  referatul nr. 4793/21.06.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune aprobarea 
aprobarea participării Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul ”SOLUŢIE 
CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” 
JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea 
implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar”.

În baza Notei de fundamentare nr. 1354/20.06.2011 a Spitalului  “DR. KARL DIEL” 
JIMBOLIA, privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului cu titlul ”SOLUŢIE 
CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” 
JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea 
implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar” – Proiecte la nivel local,  

Având în vedere:
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 48/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 
descentralizării, coroborată cu Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010 
pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţiile 
administraţiei publice locale;

 Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 123/24.06.2010 privind aprobarea 
transferului managementului asistenţei medicale a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia, jud. Timiş, de la Ministerul Sănătăţii la Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b” şi „d”, alin. (4) lit.”e”, 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 proiectul cu titlul ”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-
SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA”, finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III 
”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major 
de Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 
4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 
unde este necesar” – Proiecte la nivel local.

Art. 2. – Implementarea proiectului cu titlul ” SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-
SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA, va fi realizată de 
către Spitalul “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA, în calitate de solicitant al finanţării. 

Art. 3. – Se aprobă bugetul proiectului cu titlul “SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-
SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA” (cheltuielile
TOTALE - TVA inclus)  în valoare estimată de 1.625.759,24 lei .

Art. 4. – Se aprobă alocarea din bugetul local a resurselor financiare necesare 
implementării acestui proiect, în valoare de 1.625.759,24 lei , în condiţiile rambursării 
(decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5. – Se aprobă alocarea cofinanţării (contribuţia proprie a CLJ) în sumă de
26.221,92, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 6. – Se aprobă susţinerea din bugetul local a TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile 
(1.311.096,16 lei),  în valoare de 314.663,08 lei, în conditiile în care acesta va fi rambursat.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş ;

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

- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 
36.800 mp teren, înscris în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din 
oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4819/21.06.2011 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii din cartea funciară 
a dreptului de concesiune asupra 36.800 mp teren, înscris în C.F. 402150 Jimbolia, 
nr. Topo. 12848/1-12848/2 în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul 
Jimbolia,;

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 din cartea funciară a dreptului de 
concesiune asupra 36.800 mp teren, înscris în C.F. 402150 Jimbolia, nr. Topo. 
12848/1-12848/2 în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul 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 urbanism, amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, 
Jimbolia,
nr. cadastral A 380

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4768 din 22.06.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea unei parcele de 1.000 mp. 
din terenul cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380, teren aflat în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia, în suprafaţă totală de 3.591 mp.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea unei parcele de 1.000 mp din terenul situat
în  Jimbolia, cuprins în C F.  401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană 
şi Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.

Nr.  116     din 23 iunie 2011                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Bâcă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.  4641/23.06.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 23 iunie  2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bâcă Ioan
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15
      A absentat:  d-l Bill Zoltan şi d-l Pop Eugen Constantin.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 99 cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011. 

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 100 cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 101 cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, 
identificat cu nr. topo 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp, în vederea extinderii zonei de logistică, acces 
tiruri, precum şi asigurarea unei zone de parcare a mijloacelor de transport personal.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 102 cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului din str. Calea 
Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 103 cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul situat în Jimbolia, 
identificat cu nr. topo. 1529/2, pentru imobilul amplasat pe terenul identificat cu nr. topo 1529/1/1.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 104 cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „14/a” pentru imobilul aflat în proprietatea d-lui 
Oltean Voicu, situat pe str. Lorena – colţ cu str. Mihai Eminescu.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 105 cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unificării a două parcele teren, situate în Jimbolia, str. Aleea Cito, 
nr. 21, identificate prin C.F. 401375, nr. topo. 4684/1 şi C.F. 401372, nr. topo. 4684/2.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 106 cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea a patru imobile din patrimoniul statului şi administrarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al poliţiei de Frontieră Timiş în 
patrimoniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul 
Timiş.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 107 cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, situat în 
Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/a,  înscris în C.F. nr. 401499, topo 401499 în suprafaţă de 3500 mp.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 108 cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, 
str. Spre Nord, nr. 22/a,  înscris în C.F. 401499, topo 401499 în suprafaţă de 3500 mp., către S.C. 
Kabelsisteme Hatzfeld S.R.L.

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 109 cu unanimitate de voturi.



12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24, cumpărat în baza Legii 112/1995.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 110 cu unanimitate de voturi.
13. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, cumpărat în baza Legii 112/1995

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 111 cu unanimitate de voturi.
14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Dincă Vera, aflat în stare de 
insolvabilitate.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 112 cu unanimitate de voturi.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 113 cu unanimitate de voturi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul 
”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” 
JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea 
Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 114 cu unanimitate de voturi.
17. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 36.800 mp 
teren, înscris în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 115 cu unanimitate de voturi.
18. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. 
cadastral A 380.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 116 cu   12 voturi “pentru” şi 3 “abţineri” ( d-l
Rakoczi, d-na Csutak şi d-şoara Karancsy).
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 23 iunie 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-l Bill Zoltan şi d-l Pop Eugen Constantin.
În continuare d-l Boldor prezintă :

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, 
identificat cu nr. topo 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp, în vederea extinderii zonei de logistică, acces 
tiruri, precum şi asigurarea unei zone de parcare a mijloacelor de transport personal.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului din str. Calea 
Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul situat în Jimbolia, 
identificat cu nr. topo. 1529/2, pentru imobilul amplasat pe terenul identificat cu nr. topo 1529/1/1.
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „14/a” pentru imobilul aflat în proprietatea d-lui 
Oltean Voicu, situat pe str. Lorena – colţ cu str. Mihai Eminescu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Executare reţea de 
canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unificării a două parcele teren, situate în Jimbolia, str. Aleea Cito, 
nr. 21, identificate prin C.F. 401375, nr. topo. 4684/1 şi C.F. 401372, nr. topo. 4684/2.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea a patru imobile din patrimoniul statului şi administrarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al poliţiei de Frontieră Timiş în 
patrimoniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul 
Timiş.
11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, situat în 
Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/a,  înscris în C.F. nr. 401499, topo 401499 în suprafaţă de 3500 mp.
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, 
str. Spre Nord, nr. 22/a,  înscris în C.F. 401499, topo 401499 în suprafaţă de 3500 mp., către S.C. 
Kabelsisteme Hatzfeld S.R.L.
13. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24, cumpărat în baza Legii 112/1995.
14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, cumpărat în baza Legii 112/1995
15. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Dincă Vera, aflat în stare de 
insolvabilitate.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulaţiei în oraşul Jimbolia a autovehiculelor cu 
masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism.
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 aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Executare reţea de 
canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul 
”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” 
JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea 
Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
3. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 36.800 mp 
teren, înscris în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia.
4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. 
cadastral A 380.

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 19 mai 2011 şi  nefiind obiecţii  

se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 26 mai 2011 şi nefiind 

obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-l Bâcă  prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.

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. 99

D-l Bâcă  prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

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. 100
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D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2011.

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.
Intervine d-şoara Cîrlig care întreabă dacă aceste promovări pot fi suportate din bugetul local şi că 

trebuia specificat acest lucru în textul hotărârii.
D-l Niţoi spune că odată cu aprobarea organigramei au fost prevăzute în bugetul local şi aceste 

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 101

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului 
situat în Jimbolia, identificat cu nr. topo 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp, în vederea extinderii 
zonei de logistică, acces tiruri, precum şi asigurarea unei zone de parcare a mijloacelor de transport 
personal.

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.
Intervine d-şoara Cîrlig care precizează că cererea firmei CRH nu este corelată cu referatul şi 

hotărârea, suprafeţele diferă.
D-l Niţoi spune că este vorba de o parcelă care are o suprafaţă mai mare, aceasta nu poate fi 

împărţită întocmai cum au solicitat cei de la CRH.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 102

D-l Bâcă  prezintă referatul privind trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a 
imobilului din str. Calea Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E.

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. 103

D-l Bâcă  prezintă referatul privind acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul 
situat în Jimbolia, identificat cu nr. topo. 1529/2, pentru imobilul amplasat pe terenul identificat cu 
nr. topo 1529/1/1.

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.  104
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D-l Bâcă  prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal „14/a” pentru imobilul aflat 
în proprietatea d-lui Oltean Voicu, situat pe str. Lorena – colţ cu str. Mihai Eminescu.

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. 105

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 
„Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.

D-l Postelnicu precizează că nu se înţelege exact de ce s-a optat pentru prima variantă expusă în 
studiul de fezabilitate, doar pentru că este mai ieftin? După opinia comisiei de urbanism a doua variantă ar 
fi mai bună, chiar dacă preţul este mai mare.

D-l Boldor propune ca acest punct să se amâne pentru şedinţa următoare, când va fi invitat 
proiectantul care va explica cele două variante propuse.

D-l Bâcă supune aprobării amânarea proiectului de hotărâre care aprobă cu  unanimitate de voturi.

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea unificării a două parcele teren, situate în 
Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 21, identificate prin C.F. 401375, nr. topo. 4684/1 şi C.F. 401372, nr. 
topo. 4684/2.

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. 106

D-l Bâcă  prezintă referatul privind trecerea a patru imobile din patrimoniul statului şi 
administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al poliţiei de 
Frontieră Timiş în patrimoniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia, judeţul Timiş.

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.
Intervine d-l Ciuciulete care spune că cei care vor face parte din comisia care va prelua aceste 

pichete trebuie să fie foarte atenţi, în unele locaţii clădirile au fost distruse în totalitate, iar altele sunt într-o 
stare avansată de degradare.

D-şoara Cîrlig întreabă dacă este obligatorie preluarea acestor imobile?
D-l Boldor precizează că terenul este cel important. Mai spune că încă nu se cunoaşte destinaţia 

exactă a acestor imobile, acest lucru se va hotărî tot de către Consiliul Local, aceste imobile nu vor fi 
preluate cu sarcini, nu se acceptă chiriaşi.

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

HOTĂRÂREA NR. 107

D-l Bâcă  prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat, situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/a,  înscris în C.F. nr. 401499, topo 401499 în 
suprafaţă de 3500 mp.
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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-şoara Cîrlig întreabă dacă doar firma SC Nelysid Company face aceste evaluări pentru că de 

multe ori diferenţele de preţ pentru un metru pătrat de teren sunt foarte mari.
D-l Boldor precizează că este contract cu această firmă care face evaluarile, este o firmă autorizată, 

care răspunde de rapoartele de evaluare efectuate. O să invităm reprezentanţii firmei să vină în faţa 
consilierilor şi să explice modalitatea în care se face evaluarea.

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

HOTĂRÂREA NR. 108

D-l Bâcă  prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, 
situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/a,  înscris în C.F. 401499, topo 401499 în suprafaţă de 3500 
mp., către S.C. Kabelsisteme Hatzfeld S.R.L.

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. 109

D-l Bâcă  prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24, cumpărat în baza Legii 112/1995.

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. 110

D-l Bâcă  prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate, a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, cumpărat în baza Legii 112/1995

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. 111

D-l Bâcă  prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Dincă Vera, 
aflat în stare de insolvabilitate.

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.
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HOTĂRÂREA NR. 112

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea participării Grupului Şcolar Mihai Eminescu 
Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării 
unui autoturism.

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. 113

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Executare 
reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.

D-l Boldor precizează că datorită faptului că acest punct are directă legătură cu punctul 8 de pe 
ordinea de zi, propune ca şi acesta să se amâne.

D-l Bâcă supune aprobării amânarea proiectului de hotărâre care aprobă cu  unanimitate de voturi.

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea participării Spitalului “Dr. Karl Diel” 
Jimbolia la proiectul ”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL 
SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III 
”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de 
Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 
”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde 
este necesar”.

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-şoara Cîrlig precizează că este vorba de un proiect cu o valoare totală de 1.625.759,24 lei şi are 

ca obiect informatizarea Spitalului. 
D-l Ciuciulete întreabă dacă sunt bani pentru a susţine toate aceste proiecte pe care le aprobă 

Consiliul Local?
D-l Boldor spune că se va deschide o linie de creditare.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 114

D-l Bâcă  prezintă referatul privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune 
asupra 36.800 mp teren, înscris în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia.

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. 115

D-l Bâcă  prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, 
Jimbolia, nr. cadastral A 380.
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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 Boldor spune că este vorba de un proiect cu finanţare europeană şi are nevoie de teren pentru a 

putea implementa proiectul.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi 3 “abţineri” 

( d-l Rakoczi, d-na Csutak şi d-şoara Karancsy) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 116

D-l Boldor dă cuvântul d-lui Rădoi, care este titularul cererii de concesionare a unei suprafeţe de 
1000 de mp în vederea construirii unui service auto.

D-l Rădoi spune că este vorba de construirea unui service performant, se lucrează la un proiect cu 
finanţare europeană, trebuie respectate anumite norme. Datorită construirii acestui service vor fi noi locuri 
de muncă în oraş, va fi primul service din oraş dotat cu aparat de diagnoză de ultimă generaţie.

D-l Rackozi întreabă de ce acolo trebuie construit service-ul?
D-l Rădoi spune că de mai bine de 3 luni caută teren pentru acest obiectiv, dar este foarte greu să 

găseşti teren într-o zonă bună, este vorba de o suprafaţă mare, de 1000 de mp.
D-l Rackozi spune că nu este împotriva construirii service-ului, dar că nu este de acord cu acest loc.
D-l Boldor mulţumeşte d-lui Rădoi pentru prezenţă.

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
Din partea comisiei de urbanism  ia cuvântul d-l Postelnicu care precizează că pe str. Spre Nord să 

fie ridicată restricţia de gabarit, cei de la Sumida vor avea probleme.
D-l Boldor precizează că nu trebuie ridicată restricţia, trebuie doar cu „excepţia riveranilor”.

Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă. Acesta prezintă referatul Serviciului Impozite şi 
taxe locale cu privire la rezolvarea unor situaţii privind spaţiul locativ de stat.

Este vorba de cererea d-nei Flore Ana, cu domiciliul în Jimbolia, str. Clarii Vii, nr. 6, prin care 
solicită să fie încheiat un nou contract de închiriere pentru locuinţa din Clarii Vii, nr. 6, dar titular să fie d-l 
Sallak Gabriel.

Se precizează fapul că titularul actualului contract este d-l Sallak Martin, care a decedat, iar d-l 
Sallak Gabriel este fiul acestuia.

Se propune deasemenea ca d-na Flore Ana şi d-l Miculaş Tiberiu să figureze în contract.
D-l Niţoi precizează că legea permite să se modifice titularul contractului de închiriere în caz de 

deces, în favoarea fiului.
D-l Bâcă supune la vot încheierea contractului de închiriere pe numele d-lui Sallak Martin care se 

aprobă cu unanimitate de voturi

Se trece la Diverse:
D-l Ciuciulete propune ca d-l Dema să instaleze la baltă panouri cu „înotul interzis”, pentru că în 

caz contrar vor fi probleme.
D-l Ciuciulete spune că în locul unde a fost fabrica de cânepa ar trebui îngrădite clădirile rămase, 

acestea sunt în stare avansată de degradare şi se pot prăbuşi zidurile. În momentul de faţă este o zonă unde 
merg copii la joacă, pot apărea probleme.

D-l Postelnicu anunţă Consiliului Local că, începând cu data de 01 iulie, SC RETIM va începe 
colectarea selectivă a deşeurilor în Jimbolia.

În perioada următoare se vor împărţii sacii şi programul de colectare cu toate instrucţiunile.
D-l Vânătoru precizează că pe str. Albinelor ar trebui înterzisă circulaţia autovehiculelor cu masă 

autorizată mai mare de 3,5 tone.
D-l Ciuciulete precizează că are trebui reglementată circulaţia acestor autovehicule pe tot teritoriul 
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oraşului Jimbolia.
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 rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local  pe anul 2011.

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 4718 din 22.06.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011; 


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 rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :








          MII LEI









       COD                          TRIM II

VENITURI – TOTAL 






                     14,76

1. Venituri din prestări servicii                                                   33.10.08                         14,62

2. Alte venituri din prestări de servicii şi


alte activităţi                                                                                33.10.50                          0,14


CHELTUIELI – TOTAL 





                                 14,76

1. Sănătate                                                                                   66.10                              14,76


- cheltuieli de capital                                                       66.10.71
                     14,76

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 


actelor normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei 

Prefectului – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.   99   din 23 iunie 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.  4870  din 22 iunie  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 suplimentează punctul 2 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 5.760 lei şi se introduce punctul 9 – Video printer alb/negru (Spital) în valoare de 5.000 lei, 

· La Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 2 – reparaţii capitale pavilion chirurgie-ginecologie cu 4.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 1.171.240 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.171.240 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.    100       din 23 iunie 2011    

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Bâcă Ioan

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  aprobarea modificării Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 4837 din 21.06.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea modificăriiPlanului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011;


Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  modificarea Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 


anul 2011, după cum urmează :


- În cadrul Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane:


- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional superior  se promovează (transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasă I grad profesional asistent , deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasa III grad profesional superior va absolvi o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.



- 1 funcţie publică de execuţie referentţie referent clasa III grad profesional promovează în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie grad profesional principal  are cel puţin 3 ani vechime  în gradul profesional dovează.


- În cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale:


- 2 funcţii publice de execuţie referent clasa III grad profesional superior se promovează (transformă) în funcţii publice de execuţie inspector clasă I grad profesional asistent , deoarece funcţionarii publici ce ocupă funcţiile publice de execuţie referent clasă III grad profesional superior vor absolvi o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.



- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează (transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasă I grad profesional asistent , deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasă III grad profesional principal va absolvi o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.



- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie grad profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.



- 1 funcţie publică de execuţie inspector clasa I grad profesional principal se promovează în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de inspector grad profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.


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



- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează (transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasa I asistent, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent  a absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.


- În cadrul Biroului Social:



-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează ( transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasa I asistent, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent va absolvi o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.



-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.



-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează în gradul profesional principal, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad profesional asistent are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.


- În cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului,Arhitect Şef:


-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal se promovează în gradul profesional superior, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad profesional principal are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.



-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent se promovează în gradul profesional principal, deoarece funcţionarul public ce ocupă funcţia de referent grad profesional asistent are cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează.


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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


Nr.    101   din 23 iunie 2011

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                         Bâcă Ioan




                                 CONTRASEMNEAZĂ,





      SECRETAR,





       Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDETUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului din Jimbolia, identificat cu nr. topo. 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp


Consiliul local al orasului Jimbolia; 


Văzând referatul nr. 4596/10.06.2011 al serviciului urbanism,


amenajarea teritoriului prin care se propune concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului din Jimbolia, identificat cu nr. topo. 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp, în vederea extinderii zonei de logistică, acces tiruri, precum şi asigurarea unei zone de parcare a mijloacelor de transport personal; terenul face parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilanul extins, este liber de sarcini, iar în vederea construirii este necesară scoaterea sa din circuitul agricol;


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 aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a terenului 

din Jimbolia, identificat cu nr. topo. 50046/6, în suprafaţă de 14.000 mp, în vederea extinderii zonei de logistică, acces tiruri, precum şi asigurarea unei zone de parcare a mijloacelor de transport personal.




Terenul face parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia.




Art. 2. – Perioada pentru care se va încheia contractul de concesionare este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

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;

· Serviciului  urbanism;

Nr.   102 din  23 iunie  2011           

            PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ;         










              Bâcă Ioan



CONTRASEMNEAZĂ,






          SECRETAR,


                                     
          Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului din str. Calea Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E 


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4614/14 iunie 2011  al Serviciului urbanism,


amenajare teritorială prin care se propune trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului din str. Calea Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă trecerea în domeniul privat al oraşului Jimbolia a


imobilului din str. Calea Mărăşeşti, nr. 39/a – bloc de locuinţe P+4E, înscris în CF nr. 400130 Jimbolia, nr. topo. 981/1.


Conform Protocolului nr. 5921/17.07.2003 de preluare de la S.C. SOCERAM S. A. Bucureşti, imobilul  se află în proprietatea „Primăriei Oraşului Jimbolia”.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


Nr. 103     din  23 iunie 2011  

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                Bâcă Ioan






CONTRASEMNEAZĂ,


                                                  SECRETAR,






         Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul din oraşul 

Jimbolia, identificat cu nr. topo. 1529/2 pentru imobilul amplasat 

pe terenul identificat cu nr. topo. 1529/1/1


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 4345/03.06.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea dreptului de servitute de trecere pe terenul din oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. 1529/2 pentru imobilul amplasat pe terenul identificat cu nr. topo. 1529/1/1;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se acordă dreptul de servitute de trecere pe terenul din  oraşul 


Jimbolia, identificat cu nr. topo. 1529/2 pentru imobilul amplasat pe terenul identificat 

cu nr. topo. 1529/1/1.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciul Controlul Legalităţii, Aplicării Actelor cu Caracter Compensatoriu şi Contencios Administrativ al Instutuţiei Prefectului – judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;

- S.C. Abelda Sturio Jim S.R.L.


Nr.  104  din 23 iunie 2011                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                        Bâcă Ioan


                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  atribuirea numărului stradal „14/a” pentru imobilul aflat în proprietatea  domnului Olteanu Voicu, situat pe strada Lorena – colţ cu str. Mihai Eminescu

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 4159 din 30.05.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 


„14/a str. Mihai Eminescu” – pentru imobilul înscris în C.F. col. nr. 7338, nr. topo. 3358, 3359 aflat în proprietatea d-lui Olteanu Voicu;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, 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 „14/a str. Mihai Eminescu” – pentru imobilul înscris în C.F. col. nr. 7338, nr. topo. 3358, 3359 aflat în proprietatea d-lui Olteanu Voicu.


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-lui Olteanu Voicu.


Nr.     105/ 23 iunie  2011                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                             Bâcă Ioan

                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea unificării a două parcele de teren pentru construcţie, situate pe str. Aleea Cito nr. 21 şi 21/a, în suprafaţă de 359 mp şi respectiv 358 mp


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4078 din 17.06.2011 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea unificării a două parcele de teren pentru construcţie situate pe str. Aleea Cito nr. 21 în suprafaţă de 359 mp înscris în C.F. 401375, nr. Topo. 4684/a şi str. Aleea Cito nr. 21/a, în suprafaţă de 358 mp îmscris în C.F. 401372, nr. Topo. 4684/2;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă unificarea a două parcele de teren pentru construcţie situate pe str. Aleea Cito nr. 21 în suprafaţă de 359 mp înscris în C.F. 401375, nr. topo. 4684/1 şi str. Aleea Cito nr. 21/a, în suprafaţă de 358 mp înscris în C.F. 401372, nr. topo. 4684/2.


Parcelele prevăzute la alin.(1) sunt proprietatea Statului Român fiind în administrarea  Consiliului Local al Oraşului Jimbolia.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol;


Nr.    106 din 23 iunie 2011 


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









          Bâcă Ioan 





CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






Niţoi Ionel 


ROMÂNIA  -  JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


                    privind  trecerea a patru imobile din patrimoniul statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în patrimoniul oraşului Jimbolia – domeniul public şi in administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis



Consiliul local al orasului Jimbolia,



Văzând referatul nr. 4421 din 20.06.2011 al serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune  trecerea a patru imobile din proprietatea statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în patrimoniul oraşului Jimbolia – domeniul public  şi în administrarea Consiliului Local al oraşului  Jimbolia,



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215 din 2001,


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. -  Se aprobă trecerea a patru imobile  din  patrimoniul  statului şi administrarea Ministerului Adiministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în patrimoniul oraşului Jimbolia – domeniul public şi în administratrea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, după cum urmează:


- terenul întravilan în suprafaţă de 6869 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, situat în Jimbolia str. Mărăşeşti nr. 64, înscris în C.F. 401691, nr. topografic 518/1, fost pichet Jimbolia Vest, cu destinaţia viitoare de locuinţe sociale sau o secţie a Universităţii de Ştiinţe Agricole Banatul;


- terenul extravilan în suprafaţă de 10.440 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, situat în Jimbolia, înscris în C.F. 401548, nr. cadastral Cc 772/1, fost pichet Jimbolia Est,  cu destinaţia viitoare  de parcare pentru utilaje agricole;


- terenul extravilan în suprafaţă de 16.137 mp şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, înscris în C.F. nr. 401788, nr. cadastral Cc 585/1, fost  Pichet Clarii-Vii, cu destinaţia viitoare de grup de locuinţe sociale;


- terenul intravilan în suprafaţă de 8.254 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, situat în Jimbolia, str. Contele Csekonics (fostă str. Erou Călin Nicolae) nr. 18, înscris în C.F. 400872, nr. topo. 4951, fost Pichet Jimbolia Sud,  cu destinaţia viitoare de cazarmă pentru o subunitate de jandarmi şi locuinţe sociale.


Art. 2. -  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  H.C.L. Jimbolia nr. 18/09.03.2005.


            Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş,

· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş


Nr.       107  din 23 iunie 2011                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                 









                        Bâcă Ioan


    CONTRASEMNEAZĂ ,


                                                                       SECRETAR,


                                                                      NIŢOI IONEL             

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind însuşirea raportului de evaluare a terenului intravilan concesionat, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre vânzare


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 




Văzând referatul 4725/17.06.2011 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului intravilan concesionat,  ce urmează a fi vândut proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”NELSYD COMPANY” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 




În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, ce urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:


		Nr.crt.

		Numele şi prenumele  solicitantului




		Adresa imobilului

		Nr.


CF

		Nr.


topo

		Data întocmirii rap. de eval.întoc-mit de SC Neslyd Company

		Zona de încadrare a terenului

		Supraf. teren concesionat(mp)

		Valoarea terenului    (lei)


fără TVA



		

		

		Obiectivul construit

		

		

		

		

		

		



		1.

		S.C. KABELSYSTEME HATZFELD S.R.L.

		Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/A

		401499

		1308/1/2

		06.06.2011

		C

		3500

		122.220



		

		

		Hală de producţie şi birouri P+1E

		

		

		

		

		

		





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


· Serviciului Administraţie Publică Locală;

· Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

· Serviciului Impozite şi Taxe Locale.

    Nr.    108   din 23 iunie 2011 


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










                       Bâcă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,







       SECRETAR,







       Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat pe str. Spre Nord nr. 22/a, înscris în C.F. 401499, topo. 1308/1/2, în suprafaţă de 3500 mp


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 3658 din 17.06.2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de S.C. Kabelsysteme Hatzfeld S.R.L., în calitate de proprietari ai construcţiei cu destinaţia Hală de producţie şi birouri P+1E, situată în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/A şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 3500 mp cu preţul de 122.220 lei ( 8,46 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 06.06.2011, suprafaţă aflată în domeniul privat al oraşului Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către S.C. Kabelsysteme Hatzfeld S.R.L. a suprafeţei de teren de 3500 mp, situată în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 22/A, inscris în CF nr. 401499, nr. topo. 1308/1/2.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 122.220 lei,   (8.46 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 06.06.2011.


Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.


Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


-     Compartimentului administraţie publică locală ;


-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;




           -     S.C. Kabelsysteme Hatzfeld S.R.L.

Nr.  109     din 23 iunie 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. Corneliu Coposu, nr. 24, cuprins în C.F. nr.  400262, topo. 4433,4434, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 4774 din 20 iunie 2011 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Corneliu Coposu, nr. 24, în suprafaţă de 357 mp, cuprins în C.F. nr.  400262, topo. 4433,4434, 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 BOGDAN FLORIN - SORIN, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24, în suprafaţă de 357 mp, cuprins în C.F. nr.  400262, topo. 4433,4434, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 103 mp curte şi 201 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 BOGDAN FLORIN – SORIN, str. Corneliu Coposu, nr. 24.


Nr.    110        din 23 iunie 2011                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                Bâcă Ioan
                     
                          


                            CONTRASEMNEZĂ,





SECRETAR,





 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, cuprins în C.F. nr.  402125, topo. 4450, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 4740 din 17 iunie 2011 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Bucegi, nr. 6, în suprafaţă de 202 mp, cuprins în C.F. nr.  402125, topo. 4450, 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 Vânătoru Elena, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, în suprafaţă de 202 mp, cuprins în C.F. nr.  402125, topo. 4450, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 40 mp curte 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 Vânătoru Elena, str. Bucegi, nr. 6.


Nr.    111     din 23 iunie 2011                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                Bâcă Ioan
                     


                                  


                            CONTRASEMNEZĂ,





SECRETAR,





 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului DINCA VERA aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4735 din 17 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 58 lei, 


reprezentând restituire ajutor încălzire, aplicată debitorului DINCA VERA cu ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 11.04.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;


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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 58 lei, 


reprezentând restituire ajutor încălzire, aplicată debitorului DINCA VERA, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 11.04.2011.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.
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             Bâcă Ioan






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea participării Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 4106  din  21.06.2011 al Serviciului Buget, Contabilitate,


Patrimoniu, Resurse umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a participării Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism;



Având în vedere art. 6 şi art. 34 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. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrobă participarea Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 2. – Se aprobă casarea autoturismului marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare TM 06 EIP, anul de fabricaţie 1985.

Art. 3. – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou Dacia Logan MCV – 7 locuri, prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.


Art. 4. – 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 Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane


- Grupului Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia.

Nr.   113     din 23 iunie 2011

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,










   Bâcă Ioan


    CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea participării Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul ”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 4793/21.06.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune aprobarea aprobarea participării Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul ”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.


În baza Notei de fundamentare nr. 1354/20.06.2011 a Spitalului  “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA, privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului cu titlul ”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – Proiecte la nivel local,  

Având în vedere:


· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, coroborată cu Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţiile administraţiei publice locale;

· Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 123/24.06.2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, jud. Timiş, de la Ministerul Sănătăţii la Consiliului Local al oraşului Jimbolia.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b” şi „d”, alin. (4) lit.”e”, 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 proiectul cu titlul  ”SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – Proiecte la nivel local.


Art. 2. – Implementarea proiectului cu titlul ” SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA, va fi realizată de către Spitalul “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA, în calitate de solicitant al finanţării. 

Art. 3. – Se aprobă bugetul proiectului cu titlul “SOLUŢIE CENTRALIZATĂ DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI “DR. KARL DIEL” JIMBOLIA” (cheltuielile TOTALE - TVA inclus)  în valoare estimată de 1.625.759,24 lei .


Art. 4. – Se aprobă alocarea din bugetul local a resurselor financiare necesare implementării acestui proiect, în valoare de 1.625.759,24 lei , în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.


Art. 5. – Se aprobă alocarea cofinanţării (contribuţia proprie a CLJ) în sumă de 26.221,92, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.


Art. 6. – Se aprobă susţinerea din bugetul local a TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile (1.311.096,16 lei),  în valoare de 314.663,08 lei, în conditiile în care acesta va fi rambursat.  


Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;


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


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Bâcă Ioan


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 36.800 mp teren, înscris în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4819/21.06.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 36.800 mp teren, înscris în C.F. 402150 Jimbolia, nr. Topo. 12848/1-12848/2 în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia,;


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 din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 36.800 mp teren, înscris în C.F. 402150 Jimbolia, nr. Topo. 12848/1-12848/2 în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul 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 urbanism, amenajarea teritoriului; 
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           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                Bâcă Ioan






    CONTRASEMNEAZĂ,


                                            SECRETAR,





              Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, 


nr. cadastral A 380


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4768 din 22.06.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea unei parcele de 1.000 mp. din terenul cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, în suprafaţă totală de 3.591 mp.;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea unei parcele de 1.000 mp din terenul situat


în  Jimbolia, cuprins în C F.  401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380.


Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului 


Jimbolia.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

- OCPI Timiş.
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