
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Executare 
reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr.  4367/02.06.2011 al Serviciului Urbanism, prin care 

se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Executare reţea de 
canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 1/2011 pentru lucrarea
“Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”, întocmit de 
către S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalităţii, Aplicării 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.

      Nr.    118  din  06 iulie 2011                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               Bill Zoltan

        

                  CONTRASEMNEAZĂ 
               SECRETAR,
                Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Executare reţea de 
canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 4366/20.06.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea 
„Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”;

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 proiectul tehnic nr. 2/2011 pentru lucrarea „Executare
reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”, întocmit de S.C. 
TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă 
de 2.333.382 lei (inclusiv TVA), din care C+M de 2.018.575 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – 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;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr.    119 din   06 iulie 2011                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Bill Zoltan

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 98 din 
26.05.2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5137 din 01 iulie 2011 al serviciului urbanism şi 

amenajarea teritoriului prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia nr. 98 din 26.05.2011 prin introducerea unui nou articol;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă completarea HCL nr. 98/26.05.2011 prin introducerea unui 
nou articol, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – Se aprobă ca terenurile identificate cu nr. topo. 401446, 401447, 
401448, în suprafaţă totală de 50.000 mp. să fie intoduse în intravilanul extins al 
oraşului Jimbolia, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat la Art. 1 al prezentei 
hotărâri.”

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;

Nr.   120   din  6 iulie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             Bill Zoltan

                              CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „ Racord canalizare 
menajeră şi branşament apă potabilă Casa de cultură, localitatea 
Jimbolia, jud. Timiş”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 5138/01.07.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Racord 
canalizare menajeră şi branşament apă potabilă Casa de cultură, localitatea 
Jimbolia, jud. Timiş”;

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 proiectul tehnic nr. 12/2011 pentru lucrarea „Racord 
canalizare menajeră şi branşament apă potabilă Casa de cultură, localitatea 
Jimbolia, jud. Timiş”, întocmit de S.C. DATCOMP S.R.L., conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

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, integrare europeană, 
relaţii internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr.   121 din   06 iulie 2011                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Bill Zoltan

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
             Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Statului de funcţii pe anul 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 5182 din 13 04.07.2011 al serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării 
statului de funcţii pe anul 2011, în sensul transformării unui post contractual de 
inspector de specialitate grad I în inspector de specialitate grad debutant, din cadrul 
Cabinet primar;

Având în vedere Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 
78/2011;

Tînând cont de adresa nr. 242/S3 din 27.06.2011 a Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş prin care ni s-a comunicat faptul că solicitarea de ocupare a posturilor 
vacante unice a fost avizată favorabil de către Guvernul României; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcţii pe anul 2011 în sensul 
transformării unui post contractual de inspector de specialitate grad I în inspector de 
specialitate grad debutant, din cadrul Cabinet primar.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.

Nr.   122 din 06 iulie 2011                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Bill Zoltan

   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   5124/06.07.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 06.07. 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bill Zoltan
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15
      A absentat:  d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 
„Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  118  cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea 

„Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 119 cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 98/26.05.2011 privind aprobare 

PUZ pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic pe 
terenurile din Jimbolia identificate cu nr. topo 401446, 401447, 401448, în 
suprafaţă de 50.000 mp.

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 120 cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Racord canalizare menajeră şi 

branşament apă potabilă la Casa de cultură a oraşului Jimbolia”.
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 121 cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind transformare post personal contractual din inspector 

specialist gradul I în inspector specialist debutant, la Cabinetul primarului.
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 122  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 06 iulie 2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia.

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

Absentează: d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei.
În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 
„Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Executare 
reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”.

3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 98/26.05.2011 privind aprobare 
PUZ pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic pe terenurile 
din Jimbolia identificate cu nr. topo 401446, 401447, 401448, în suprafaţă de 
50.000 mp.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Racord canalizare menajeră şi 
branşament apă potabilă la Casa de cultură a oraşului Jimbolia”.

5. Proiect de hotărâre privind transformare post personal contractual din inspector 
specialist gradul I în inspector specialist debutant, la Cabinetul primarului.

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

HOTĂRÂREA NR.  117

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

Ia cuvântul d-l Ciuciulete care propune orgnizarea unei întâlniri cu reprezentaţii 
învăţământului liceal din Jimbolia, pentru a dezbate rezultatele slabe de la examenul de 
bacalaureat din acest an, mai puţin de 15% din elevii din Jimbolia promovând acest exemen.

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

Intervine d-l Boldor care precizează că acest proiect de hotărâre a fost amânat pentru a 
se putea invita un reprezentant al firmei care a făcut proiectul, care să explice cele două 
variante propuse, precum şi motivele pentru care s-a optat pentru varianta 1. D-l Boldor dă 
cuvântul reprezentantului firmei S.C. Tubular Tehno Sistem S.R.L., cea care a realizat studiul 
de fezabilitate.
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Proiectantul precizează faptul că s-a optat pentru varianta nr. 1 şi anume colectarea şi 
transportul apelor pluviale de pe acoperişurile imobilelor prin conducte din beton datorită 
faptului că preţul este mai redus, tubul de beton are o rezistenţă mai mare şi durabilitatea în 
timp a acestuia este egală cu cea de PVC.

Precizează că în faţa fiecărei case se vor amplasa cămine de canalizare, pentru a permite 
decolmatarea canalului în caz de înfundare, iar la intersecţiile canalelor la fel se vor amplasa 
cămine de canalizare.

Intervine d-şoara Cîrlig care întrabă de ce în varianta 1 nu s-a menţinut şi preluarea 
apelor subterane.

Proiectantul precizează că apele subterane sunt de fapt ape pluviale, aceste nu sunt mai 
sus decât canalul ANIF unde se va descărca reaţeaua de canalizare.

D-l Pop precizează că este de acord cu varianta 1, dar să se menţină şi transportul apelor 
subterane.

D-l Bill mulţumeşte proiectantului pentru prezenţă.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre cu menţiunea că se vor face modificările 

propuse de d-l Pop, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  118

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

D-l Boldor precizează că se menţine varianta 1, dar cu modificările propuse la punctul 1 
de pe ordinea de zi.

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

HOTĂRÂREA NR.  119

D-l Bill prezintă referatul privind completarea HCL nr. 98/26.05.2011 privind 
aprobare PUZ pentru construire hală de producţie şi amenajare parc fotovoltaic pe 
terenurile din Jimbolia identificate cu nr. topo 401446, 401447, 401448, în suprafaţă de 
50.000 mp.

Intervine d-l Gain care precizează că în textul hotărârii nr. 98/26.05.2011 nu a fost 
trecut ca terenurile să fie introduse în intravilanul extins al oraşului Jimbolia şi au fost 
probleme la cartea funciară, nu s-au putut intabula. Din acest motiv a trebuit să se revină la 
hotărâre.

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

HOTĂRÂREA NR.  120

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea proiectului „Racord canalizare 
menajeră şi branşament apă potabilă la Casa de cultură a oraşului Jimbolia”.

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

HOTĂRÂREA NR.  121

D-l Bill prezintă referatul privind modificarea Statului de funcţii pe anul 2011.
D-l Rackozi întreabă despre ce post este vorba?



3

D-l Niţoi spune că au fost deblocate 6 posturi, printre care şi un post la Cabinetul 
primarului. D-l Primar vrea ca pe acest post să fie angajat un proaspăt absolvent de facultate, 
din acest motiv trebuie transformat postul în inspector specialist debutant.

D-l Rackozi întreabă ce se întâmplă dacă actualul primar, fie nu mai candidează, fie nu 
este reales la alegerile din anul viitor?

D-l Niţoi precizează că se va angaja o persoană pe perioadă determinată, pe durata 
mandatului primarului.

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

HOTĂRÂREA NR.  122

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Bill 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,
Bill Zoltan

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  nr.  4367/02.06.2011 al Serviciului Urbanism, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 1/2011 pentru lucrarea

“Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”, întocmit de către S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciul Controlul Legalităţii, Aplicării 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.

      Nr.    118  din  06 iulie 2011
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                               Bill Zoltan

                  CONTRASEMNEAZĂ 





               SECRETAR,






                 Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 4366/20.06.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Executare reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”;


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 proiectul tehnic nr. 2/2011 pentru lucrarea „Executare


reţea de canalizare ape pluviale în localitatea Jimbolia”, întocmit de S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă de 2.333.382 lei (inclusiv TVA), din care C+M de 2.018.575 lei (inclusiv TVA).


Art. 3. – 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;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr.    119 din   06 iulie 2011                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Bill Zoltan

                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 98 din 26.05.2011 



Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5137 din 01 iulie 2011 al serviciului urbanism şi 


amenajarea teritoriului prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 98 din 26.05.2011 prin introducerea unui nou articol;


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


HOTĂRĂŞTE 



Art. 1. – Se aprobă completarea HCL nr. 98/26.05.2011 prin introducerea unui nou articol, care va avea următorul cuprins:



„Art. 2. – Se aprobă ca terenurile identificate cu nr. topo. 401446, 401447, 401448, în suprafaţă totală de 50.000 mp. să fie intoduse în intravilanul extins al oraşului Jimbolia, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat la Art. 1 al prezentei hotărâri.”

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;

Nr.   120   din  6 iulie 2011


               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








             
Bill Zoltan

                              CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,





        Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „ Racord canalizare menajeră şi branşament apă potabilă Casa de cultură, localitatea Jimbolia, jud. Timiş”


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 5138/01.07.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Racord canalizare menajeră şi branşament apă potabilă Casa de cultură, localitatea Jimbolia, jud. Timiş”;


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 proiectul tehnic nr. 12/2011 pentru lucrarea „Racord canalizare menajeră şi branşament apă potabilă Casa de cultură, localitatea Jimbolia, jud. Timiş”, întocmit de S.C. DATCOMP S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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, integrare europeană, relaţii internaţionale, relaţii publice;  


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr.   121 din   06 iulie 2011       
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Bill Zoltan

                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Statului de funcţii pe anul 2011


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 5182 din 13 04.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării statului de funcţii pe anul 2011, în sensul transformării unui post contractual de inspector de specialitate grad I în inspector de specialitate grad debutant, din cadrul Cabinet primar;


Având în vedere Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 78/2011;


Tînând cont de adresa nr. 242/S3 din 27.06.2011 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş prin care ni s-a comunicat faptul că solicitarea de ocupare a posturilor vacante unice a fost avizată favorabil de către Guvernul României; 


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcţii pe anul 2011 în sensul transformării unui post contractual de inspector de specialitate grad I în inspector de specialitate grad debutant, din cadrul Cabinet primar.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ;


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.


Nr.   122 din 06 iulie 2011               
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Bill Zoltan





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel




