
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 
trimestrul II al anului 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  5863 din 26.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local, pe trimestrul II al anului 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II al 
Anului 2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul 
local, pe trimestrul II al anului 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  5862 din  26.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe 
trimestrul II al anului 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice 
Finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al 
anului 2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor
Normative şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului
– judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare 

şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4624 din  26.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor 
fixe uzate;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, Hotărârii de Guvern nr. 
909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor
Normative şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind atribuirea numărului stradal „31/a” pentru imobilul aflat 
în proprietatea  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură –
Centrul Judeţean Timiş, situat pe strada Spre Nord

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 5556 din 14.07.2011 al Serviciului Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal

„31/a str. Spre Nord” – pentru imobilul înscris în C.F. 401290 Jimbolia, nr. topo. 
401290 aflat în proprietatea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură –
Centrul Judeţean Timiş;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), 
art. 45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „31/a str. Spre Nord” – pentru 
imobilul înscris în C.F. 401290 Jimbolia, nr. topo. 401290 aflat în proprietatea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Timiş;

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

compensatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul 

Judeţean Timiş
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului înscris 
în CF nr. 402125 Jimbolia, nr. topo. 4450, în suprafaţă de 242 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5807/23.07.2011 al Serviciului Urbanism, 

Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii dreptului de 
folosinţă veşnică asupra terenului înscris în CF nr. 402125 Jimbolia, nr. topo. 4450, 
în suprafaţă de 242 mp aflat în favoarea soţilor Bodi Nicolae şi Bodi Ecaterina;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. 
„b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra 
terenului înscris în CF nr. 402125 Jimbolia, nr. topo. 4450, în suprafaţă de 242 mp 
aflat în favoarea soţilor Bodi Nicolae şi Bodi Ecaterina.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului 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, amenajarea teritoriului;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ                                                           Primar
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA                     Kaba Gabor

HOTĂRÂREA
privind  completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5781 din 22.07.2011 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune completarea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia cu 84 de noi poziţii;

Având în vederea Hotărârea Consiliului Local nr. 83/26.02.2002 
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului publice al oraşului 
Jimbolia, aprobat prin HG nr. 977/2002, Anexa 7.

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi de prevederile art. 4 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”c”, art. 120 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se  aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia cu 84 de noi poziţii, conform anexelor 1 şi 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului 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
- Consiliului Judeţean Timiş.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând  referatul  nr. 4723/17.06.2011 al Compartimentului transport public local, 
prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de acces a 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi aprobarea taxelor 
privind accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;

Ţinând cont de prevederile OUG 195/2002 privind circulaţie pe drumurile publice, 
republicată,  şi de prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. “c”, art. 45 şi art. 115 
alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se aprobă Regulamentul de acordare a autorizaţiilor de acces a 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă taxele privind accesul autovehiculelor cu masa maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone, după cum urmează:

Tarif eliberare autorizaţie

Autoriza
ţie pe o zi

Autorizaţie 
pe 15 zile

Autorizaţie 
pe 30 zile

Autorizaţie 
pe 60 zile

Autorizaţie 
pe 90 zile

Autorizaţie 
pentru un an

Autovehicule 
transport marfă  
cu MMA între 
3,5 şi 7,5 tone

30 lei 60 lei 100 lei 120 lei 180 lei 720 lei

Autovehicule 
transport marfă  
cu MMA peste 
7,5 tone

60 lei 100 lei 150 lei 250 lei 350 lei 1400 lei

Autovehicule 
transport 
persoane cu
MMA peste 
3,5 tone

GRATUIT pentru autovehiculele care deţin licenţă eliberată de Primăria Oraşului 
Jimbolia
Pentru autovehiculele care nu deţin licenţă de traseu se aplică tarifele de la 
transport marfă.



Art. 3.  – 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 Impozite şi taxe locale;
- Serviciului Urbanism.

  Nr.   134    din 28 iulie 2011                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                         Bill Zoltan

                                                     
                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

               SECRETAR,
                  Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL JIMBOLIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

Consiliul Local al oraşului Jimbolia
Având în vedere :

 referatul nr. 5671/25.07.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune 
adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului al 
oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş;

 prevederile art. 10 alin. 5 ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 şi art. 115 
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se acordă dlui Kaba Gabor, primarul oraşului Jimbolia, 
reprezentantul oraşului Jimbolia în Adunarea generală a  Asociaţiei de  Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş, mandatul special de a vota în Adunarea Generală a 
Asociaţiei pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a 
serviciului de operare al Depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, 
judeţul Timiş, în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în 
Judeţul”.

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;

- Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;

- D-lui Kaba Gabor;
- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară DeşeuriTimiş

Nr.  135    din 28 iulie 2011                               Preşedinte de şedinţă
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul 
situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. 
Timişoara

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5806/23.07.2011 al Serviciului Impozite şi taxe 

locale prin care se propune încheierii unui contract de comodat pe o perioadă de 3 
ani, începând cu 01.08.2011, pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 
74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, 
art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat pe o perioadă 
de 3 ani, începând cu 01.08.2011, pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, 
nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului 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, amenajarea teritoriului;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1784/V/01.08.2009 a 
imobilului situat în Jimbolia, str. Moţilor, nr. 11, încheiat cu doamna SAVA 
CEZĂRICĂ

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând  referatul nr. 5778 din 22 iulie 2011 al Serviciului de Impozite şi
Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr.
1784/V/01.08.2009 a imobilului situat în Jimbolia, str. Moţilor, nr. 11, încheiat cu 
doamna SAVA CEZĂRICĂ, pentru neplata chiriei corespunzatoare unui an de zile 
şi pentru distrugerea locuinţei;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. “b” din Legea locuinţei nr. 
114/1996;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1784/V/01.08.2009 a 
imobilului situat în Jimbolia, str. Moţilor, nr. 11, încheiat cu doamna SAVA 
CEZĂRICĂ pentru neplata chiriei corespunzătoare unui an de zile şi pentru 
distrugerea locuinţei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale
- D-nei Sava Cezărică.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului ZAMFIR ALEXANDRU 

aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 1379/V din 22 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 182 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului ZAMFIR ALEXANDRU cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.06.2011;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 182 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului ZAMFIR ALEXANDRU, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.06.2011.

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 scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BARBU ELESABETA 

aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 1362/V din 20 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 375 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului BARBU ELISABETA cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.04.2009;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 375 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului BARBU ELISABETA, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.04.2009.

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 scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BRUCH SANDOR aflat 

în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 1153/V din 18 mai 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 180 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului BRUCH SANDOR cu ultimul domiciliu 
în Ciacova, care a decedat la data de 12.11.2010;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 180 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului BRUCH SANDOR, cu ultimul 
domiciliu în Ciacova, care a decedat la data de 12.11.2010.

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.

Nr.   140     din 28 iulie 2011                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                              Bill Zoltan

                                              

                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului DODOI IONELaflat în 

stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 1370/V din 21 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 40 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului DODOI IONEL cu ultimul domiciliu în 
Sebeş/Alba, care a decedat la data de 26.09.2010;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 40 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului DODOI IONEL, cu ultimul domiciliu în 
Sebeş/Alba, care a decedat la data de 26.09.2010.

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.

Nr.    141    din 28 iulie 2011                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                              Bill Zoltan
                                              

                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA                                    Primar
                                                                                                                      Kaba Gabor

HOTĂRÂREA
privind  modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5840 din 26.07.2011 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia;

Având în vederea HCL nr. 83/26.02.2002 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului publice al oraşului Jimbolia, aprobat prin HG nr. 977/2002, 
Anexa 7.

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, art. 120 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se  aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Jimbolia, după cum urmează:

- La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 34, care va avea 
următorul cuprins: 

34. 34 Cladire edificiu scolar 
cu dependinte si curte 
(Scoala generala)

Str. Stefan cel Mare, nr. 
9
CF 3423, top. 1738
a) supraf. totala=619 

mp

1921 161.700 Proprietar:
Oraşul Jimbolia

- La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 35, care va avea 
următorul cuprins:

35. 34 Clădire destinată 
pentru edificiu şcolar

Str. G. Enescu, nr. 9
CF 7494, top. 1186
a) supraf. totala=4142 

mp

1967 321.930 Proprietar:
Oraşul Jimbolia

- La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 42, care va avea 
următorul cuprins:

42. 18 Cladire destinata 
pentru sediul 
policlinicii cu
dependinte si curte in 
str. Republicii, nr. 33

Str. Republicii, nr. 33
CF 147, top. 2215/1
a) supraf. totala=2664 

mp

1978 1.558.440 Proprietar: 
Oraşul Jimbolia

- La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 93, care va avea 
următorul cuprins:

93 DS SPRE NORD CF: 7679
Topo.: 15011
Lungime: 1850*15

Proprietar: 
Oraşul Jimbolia



Suprafata: 13442

- La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 94, care va avea 
următorul cuprins:

94 DS SLAVICI, I. CF: 6290
Topo.: 1533, 1772
Lungime: 2000*40
Suprafata: 64154 mp

Proprietar:
Oraşul Jimbolia

- La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 131, care va avea 
următorul cuprins:

13
1

DS CRISANA CF: 6290
Topo.: 4106
Lungime: 80*8
Suprafata: 630 mp

Proprietar: 
Oraşul Jimbolia

- La secţiunea I – Bunuri imobile, se abrogă poziţiile nr. 44, 67, 68 şi 70.

Art. 2. – Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului 

public al oraşului Jimbolia conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 3. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 39/04.03.2011.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului 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, amenajarea teritoriului
- Consiliului Judeţean Timiş.

Nr.  142 din 28 iulie 2011                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                             Bill Zoltan

  
                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 22.02.2011, a Hotărârii 
Consiliului Local Jimbolia nr. 51 din 24.03.2011 şi a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
72 din 28.04.2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5884 din 27.07.2011 al Serviciului Urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 
22.02.2011, a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 51 din 24.03.2011 şi a Hotărârii 
Consiliului Local Jimbolia nr. 72 din 28.04.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 36 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 22.02.2011
privind prelungirea termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru contractele de 
concesiune terenuri pentru construcţie.

Se aprobă rezilierea contractelor de concesiune nr. 6791/1 din 17.09.2008, 6788/1 din 
27.08.2008 şi 6790/1 din 17.09.2008 încheiate cu S.C. Sumida Romania S.R.L.

Art. 2. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 51 din 24.03.2011
privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru contractul 
de concesiune teren situat  în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 42.

Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 8384/07.10.2008 încheiat cu d-l 
Boţ Ioan. 

Art. 3. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 72 din 28.04.2011
privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru contractul de 
concesiune teren pentru construcţie.

Se aprobă rezilierea contractelor de concesiune nr. 5551/27.08.2004,  
6422/27.08.2004 şi 3740/27.08.2004 încheiate cu SC Cristian Star SRL.

Art. 4. – Se aprobă radierea înscrisurilor din carţile funciare a drepturilor de 
concesiune notate în favoarea concesionarilor menţionaţi la art. 1, 2 şi 3.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatori 
şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

       Nr.    143   din 28 iulie 2011                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                            Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind aprobarea 
dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, cuprins în C.F. 
401342, topo. 3276/2, în suprafaţă de 100 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5826 din 25.07.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
prin care se propune modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind aprobarea 
dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, cuprins în C.F. 401342, topo. 
3276/2, în suprafaţă de 100 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin. (2) şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind 
aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, cuprins în C.F. 
401342, topo. 3276/2, în suprafaţă de 100 mp, care va avea următorul conţinut:

„Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, 
nr. 22, cuprins în C.F. 401342, topo. 3276/2, în suprafaţă de 100 mp, teren aflat 
în proprietatea Statului Român, în două parcele, după cum urmează:

a) 60 mp – nr. topografic nou;
b) 40 mp – nr. topografic nou.
Terenul menţionat mai sus se află în proprietatea Statului Român. ”

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr. 144   din 28 iulie  2011                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind scoaterea la licitaţie 
publică, în vederea concesionării,  a terenului cuprins în C.F.  nr. 402012, nr. topo 
14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire spaţii depozitare cereale

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5827 din 25.07.2011 al Serviciului Administraţie Publică 

Locală, prin care se propune modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind 
scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,  a terenului cuprins în C.F.  nr. 
402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire spaţii depozitare 
cereale;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin. (2) şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind

scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,  a terenului cuprins în C.F.  nr. 
402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire spaţii depozitare 
cereale, care va avea următorul conţinut:

„Art. 1. - Se scoate la licitaţie publică în vederea concesionării  terenul 
cuprins în CF. nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire 
spaţii depozitare cereale

                       Terenul menţionat la alin. 1 se află în domeniul privat al oraşului Jimbolia 
şi nu a fost revendicat de foştii proprietari.”

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.  145  din 28 iulie  2011                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind  completarea art. 1 al HCL nr. 28/28.02.2011 privind alocarea  
sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata 
deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a 
Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând  referatul 5815 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, 
Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 
28/28.02.2011 privind alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din 
Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea 
Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 
45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 28/28.02.2011 privind alocarea  
sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării 
grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul 
TREBUR, Germania, cu următorul text:

„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 51.02 
– autorităţi publice şi acţiuni externe.”

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr. 146 din 28 iulie  2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                         Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  completarea art. 1 al HCL 35/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Centrului de 
zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 5816 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 
35/22.02.2011 privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 
45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 35/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi 
„Căsuţa Minunată” din Jimbolia, cu următorul text:

„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 68.02 
– asigurări şi asistenţă socială.”

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.  147 din 28 iulie  2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                         Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  completarea art. 1 al HCL 36/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei 
Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 5817 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 
36/22.02.2011 privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala 
Banat;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 
45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 36/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei 
Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat, cu următorul text:

„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 68.02 
– asigurări şi asistenţă socială.”

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.      148 din 28 iulie  2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                         Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  completarea art. 2 al HCL 61/24.03.2011 privind participarea 
Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la 
realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 5818 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 2 al HCL nr.
61/24.03.2011 privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu 
Rotary Club Jimbolia la realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 
45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se completează art. 2 al HCL nr. 61/24.03.2011 privind
participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la 
realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS., cu următorul text:

„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 68.02 
– asigurări şi asistenţă socială.”

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.   149 din 28 iulie  2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                         Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA  -  JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                    privind  solicitarea aprobării transmiterii 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 în 
administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis

Consiliul local al orasului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 5833 din 26.07.2011 al serviciului urbanism şi amenajarea 

teritoriului, prin care se propune  solicitarea aprobării transmiterii 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 solicită aprobarea transmiterii 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. 
107/23.06.2011.
            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
- Consiliului Judeţean Timiş

Nr.  150 din 28 iulie 2011                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                       
                        Bill Zoltan

                                                               
   CONTRASEMNEAZĂ ,

                                                                       SECRETAR,
                                                                       NIŢOI IONEL                                 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 111/23 iunie 2011 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. 
Bucegi, nr. 6

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5895 din 27.07.2011 al Serviciului Administraţie 

Publică Locală prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. nr. 
111/23 iunie 2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 111/23 iunie 
2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6.

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

    Nr.   151    din 28 iulie 2011                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                            Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 
5000 mp teren, înscris în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5841/26.07.2011 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii din cartea funciară 
a dreptului de concesiune asupra 5000 mp teren, înscris în C.F. 402150 Jimbolia, 
nr. Topo. 12848/1-12848/2 în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul 
Jimbolia,;

Ţinând cont de prevederile art. 33 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului 
şi publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată;

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 5000 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. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 
115/23.06.2011.

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. 152 din  28 iulie 2011            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                Bill Zoltan

     

    CONTRASEMNEAZĂ,
                                            SECRETAR,

              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală 
de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, 
proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, 
nr. 4.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5491 din 25.07.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului în suprafaţă de 
400 mp din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. 
topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. 
Liviu Rebreanu, nr. 4.

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 terenului în suprafaţă de 400 mp din 
Suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia (provenit din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 648 Jimbolia), nr. topo. 1816-1818, proprietatea 
Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.

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

Nr.    153   din 28 iulie 2011                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDETUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor terenuri aparţinând 

domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale

Consiliul local al orasului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5883/26.07.2011 al serviciului urbanism, amenajarea

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării  a unor 
terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale;

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 scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a unor
terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale, 
după cum urmează:

- teren înscris în CF nr. 3215 Jimbolia, nr. topo 244/1/1, în suprafaţă de 1.500 mp;
- teren înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo 246, în suprafaţă de 1.277 mp.

Terenul menţionat face parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, 
este liber de sarcini, iar conform Planului Urbanistic General al oraşului Jimbolia are destinaţia 
de “spaţii verzi”.

Art. 2. – Întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea schimbării destinaţiei 
terenului în “curţi-construcţii” se va realiza de către concesionar

Art. 3. – Perioada pentru care se va încheia contractul de concesionare este de 10 ani, 
cu posibilitate de prelungire.

Art. 4. – 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. 154 din  28 iulie  2011                         PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ;         
                  Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR,

                                               Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 110/23 iunie 2011 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 58957din 27.07.2011 al Serviciului Administraţie 

Publică Locală prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. nr. 110/23 iunie 2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliul Coposu, nr. 24;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 110/23 
iunie 

2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24.

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

   Nr. 155   din 28 iulie 2011                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                            Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 5705/20.07.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 28 iulie 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bill Zoltan
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul II al anului 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 128  cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 129  cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 130  cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind atribuire număr stradal pentru sediul A.P.I.A. Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 131  cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului situat în 
Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, înscris în C.F. 402125.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 132  cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor  care aparţin domeniului public al 
oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 133  cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor 
cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 134  cu 14 voturi “pentru”, 1 “împotrivă” (d-l 
Gheorghin) şi două “abţineri” ( d-l Pop şi d-l Ciuciulete).

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Jimbolia în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 135  cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Spre Est. Nr. 74, cu S.C. Aquatim S.A. Timişoara.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 136  cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 1784/V/01.08.2009 privind pe 
chiriaşul Sava Cezarica, Jimbolia, str. Motilor nr. 11.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 137  cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Zamfir Alexandru, aflat în 
stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 138  cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Barbu Elisabeta, aflat în 
stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 139 cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Bruch Şandor, aflat în stare 
de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 140  cu unanimitate de voturi.



14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Dodoi Ionel, aflat în stare de 
insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 141  cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public 
al oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 142  cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 34 din 22 februarie 2011, a HCL nr. 51 din 24 martie 
2011 şi a HCL nr. 72 din 28 aprilie 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 143 cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind aprobarea 
dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 144 cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind scoaterea la 
licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului cuprins în CF nr. 402012, nr. topo 14541/1, 
în suprafaţă de 730 mp.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 145  cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al HCL nr. 28/22.02.2011 privind alocarea sumei de 
5000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 146  cu unanimitate de voturi.

20. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al HCL nr. 35/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al centrului de zi „Căsuţa minunată” 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 147  cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al HCL nr. 36/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate 
Blzthswood Romania, filiala Banat.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 148  cu unanimitate de voturi.

22. Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al HCL nr. 61/24.03.2011 privind participarea 
Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la realizarea proiectului social 
Meals – on – Wheels.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 149 cu unanimitate de voturi.

23. Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării transmiterii a patru imobile din domeniul privat al 
statuluişi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului 
Local.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 150  cu unanimitate de voturi.

24. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 111/23.06.2011 privind trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 151  cu unanimitate de voturi.

25. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 5000 mp 
teren, înscris în favoarea AF SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 152 cu unanimitate de voturi.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa 
totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului 
Jimbolia, - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 153 cu unanimitate de voturi.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 154 cu unanimitate de voturi.

28. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 110/23.06.2011 privind trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 155 cu unanimitate de voturi.



   ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 iulie 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 17.

În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul II al anului 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2011.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate.
4. Proiect de hotărâre privind atribuire număr stradal pentru sediul A.P.I.A. Jimbolia.
5. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului situat în 
Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, înscris în C.F. 402125.
6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor  care aparţin domeniului public al 
oraşului Jimbolia.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor 
cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Jimbolia în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Spre Est. Nr. 74, cu S.C. Aquatim S.A. Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 1784/V/01.08.2009 privind pe 
chiriaşul Sava Cezarica, Jimbolia, str. Motilor nr. 11.
11. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Zamfir Alexandru, aflat în 
stare de insolvabilitate.
12. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Barbu Elisabeta, aflat în 
stare de insolvabilitate.
13. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Bruch Şandor, aflat în stare 
de insolvabilitate.
14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Dodoi Ionel, aflat în stare de 
insolvabilitate.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public 
al oraşului Jimbolia.
16. Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 34 din 22 februarie 2011, a HCL nr. 51 din 24 martie 
2011 şi a HCL nr. 72 din 28 aprilie 2011.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind aprobarea 
dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind scoaterea la 
licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului cuprins în CF nr. 402012, nr. topo 14541/1, în 
suprafaţă de 730 mp.
19. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al HCL nr. 28/22.02.2011 privind alocarea sumei de 
5000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia.
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20. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al HCL nr. 35/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al centrului de zi „Căsuţa minunată” 
Jimbolia.
21. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al HCL nr. 36/22.02.2011 privind alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate 
Blzthswood Romania, filiala Banat.
22. Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al HCL nr. 61/24.03.2011 privind participarea 
Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la realizarea proiectului social Meals 
– on – Wheels.
23. Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării transmiterii a patru imobile din domeniul privat al 
statuluişi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei 
de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local.
24. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 111/23.06.2011 privind trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6.
25. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 5000 mp 
teren, înscris în favoarea AF SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia.
26.  Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
27. Probleme curente ale primăriei.
28. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală 
de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia, -
Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea relaţiilor de înfrăţire şi colaborare între Oraşul Jimbolia –
România, şi Oraşul Dunajká Streda – Slovacia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale.
4. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 110/23.06.2011 privind trecerea gratuită în proprietate 
a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24

Conform Hotărârii nr. 117/06.07.2011 preşedinte de şedinţă este d-l Bill Zoltan.

D-l Bill  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bill  supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bill supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 23 iunie 2011 care se 

aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bill supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 06 iulie 2011 

care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bill supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 19 iulie 2011 

care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:
D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul II al 

anului 2011.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă

HOTĂRÂREA NR. 128

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2011.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 129

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia
încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 130

D-l Bill prezintă referatul privind atribuire număr stradal pentru sediul A.P.I.A. 
Jimbolia.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 131

D-l Bill prezintă referatul privind radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului 
situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, înscris în C.F. 402125.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 132

D-l Bill prezintă referatul privind completarea inventarului bunurilor  care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia.
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D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 133

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru spune că este o greşeală în regulamentul de organizare a traficului autovehiculelor 

cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone în oraşul Jimbolia, în sensul că Str. Albinelor este 
trecută de la str. Spre Sud până la str. Republicii. Corect ar fi de la str. Timiş până la str. Republicii, str. 
Spre Sud este o continuare a str. Albinelor. 

D-l Vânătoru mai precizează că în şedinţa ordinară trecută a solicitat ca pe străzile înguste, cum 
este str. Albinelor, să se interzică accesul autovehiculelor cu masa maxină autorizată mai mare de 3.5 
tone.

D-l Boldor întreabă ce se întâmplă în această situaţie cu cei care construiesc şi au de transportat 
materiale de construcţii? Să le lase la colţ? Nu este o situaţie uşor de gestionat. Dacă se pune interdicţie 
şi apoi se fac excepţii, toată măsura îşi pierde sensul. Nu trebuie bulversată circulaţia, dacă au parcat 
ilegal trebuie să intervină poliţia. Această problemă trebuie discutată cu comisia responsabilă cu 
circulaţia pe teritoriul oraşului, din care fac parte şi reprezentanţi ai poliţiei.

D-l Ciuciulete precizează că trebuie instalate semne de circulaţie, vor venii din alte localităţi şi 
aceştia nu vor ştii că au nevoie de autorizaţie pentru a circula pe anumite străzi.

D-l Boldor spune că la nivel de primărie este o comisie, formată din Cosmin Trifu, Doru Sârbu 
şi Gain Eugen, care după adoptarea acestei hotărâri va instala indicatoare.

Ia cuvântul d-l Gheorhin care spune că nu e de accord cu acestă taxă, consideră că sunt multe 
taxe care trebuie plătite, nu e cazul să se mai pună încă una.

D-l Pop propune ca această taxă să nu se aplice, să se instaleze indicatoare, dacă acestea nu vor 
fi respectate să se aplice amenzi sau să fie condiţionaţi să îşi facă autorizaţie.

D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi „pentru”, 1 
„împotrivă” (d-l Gheorghin) şi două „abţineri” ( d-l Pop şi d-l Ciuciulete) şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR.  134

D-l Bill prezintă referatul privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 135
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D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  pentru 
imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est. Nr. 74, cu S.C. Aquatim S.A. Timişoara.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 136

D-l Bill prezintă referatul privind rezilierea contractului de închiriere nr. 
1784/V/01.08.2009 privind pe chiriaşul Sava Cezarica, Jimbolia, str. Motilor nr. 11.

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

hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 137

D-l Bill prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Zamfir 
Alexandru, aflat în stare de insolvabilitate.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 138

D-l Bill prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Barbu 
Elisabeta, aflat în stare de insolvabilitate.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 139

D-l Bill prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Bruch 
Şandor, aflat în stare de insolvabilitate.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 140

D-l Bill prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Dodoi Ionel, 
aflat în stare de insolvabilitate.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 141

D-l Bill prezintă referatul privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din 
domeniul public al oraşului Jimbolia.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Intervine d-l Boldor care precizează că se revine la HCL nr. 39/04.03.2011, în sensul că, în 

urma adresei prefecturii de analizare a unor hotărâri ale consiliului local, s-a constat că modificările 
efectuate în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public se trec în textul hotărârii, iar 
completările în anexă.

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

HOTĂRÂREA NR. 142

D-l Bill prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 34 din 22 februarie 2011, a HCL nr. 
51 din 24 martie 2011 şi a HCL nr. 72 din 28 aprilie 2011.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Intervine d-l viceprimar care precizează că, în conformitate cu legislaţia incidentă, 

concesionarii au termen de 1 an pentru a obţine autorizaţiile de construire, în caz contrar concesionarea 
îşi pierde valabilitatea. Astfel Hotărârile Consiliului Local de prelungire a termenului de obţinere a 
autorizaţiei de construire trebuie abrogate şi în consecinţă se reziliază contractele de concesiune.

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

HOTĂRÂREA NR. 143

D-l Bill prezintă referatul privind modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind 
aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.
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D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Boldor precizează că s-a constat o neconcordanţă între textul hotărârii consiliului local unde 

este prevăzut faptul că terenul aparţine domeniului privat al localităţii Jimbolia şi situaţia juridică ce 
reiasă din extrasul CF, şi anume că terenul se află în proprietatea statului român, astfel se modifică 
hotărârea în sensul celor prevăzute în extrasul CF.

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

HOTĂRÂREA NR. 144

D-l Bill prezintă referatul privind modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind 
scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului cuprins în CF nr. 402012, nr. 
topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Boldor precizează că s-a constat o neconcordanţă între textul hotărârii consiliului local unde 

este prevăzut faptul că terenul se află în proprietatea statului român şi situaţia juridică ce reiasă din 
extrasul CF, şi anume că terenul aparţine domeniului privat al localităţii, Jimbolia, astfel se modifică 
hotărârea în sensul celor prevăzute în extrasul CF.

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

HOTĂRÂREA NR. 145

D-l Bill prezintă referatul privind completarea art. 1 al HCL nr. 28/22.02.2011 privind 
alocarea sumei de 5000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Boldor spune că în textul hotărârilor prin care s-au alocat sume de bani pentru ONG-uri, 

trebuie trecut şi capitolul bugetar unde au fost prevăzute aceste sume. 
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 146

D-l Bill prezintă referatul privind completarea art. 1 al HCL nr. 35/22.02.2011 privind 
alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al centrului de zi 
„Căsuţa minunată” Jimbolia.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 147
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D-l Bill prezintă referatul privind completarea art. 1 al HCL nr. 36/22.02.2011 privind 
alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea 
de caritate Blzthswood Romania, filiala Banat.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 148

D-l Bill prezintă referatul privind completarea art. 2 al HCL nr. 61/24.03.2011 privind 
participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la realizarea 
proiectului social Meals – on – Wheels.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 149

D-l Bill prezintă referatul privind solicitarea aprobării transmiterii a patru imobile din 
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor –
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi 
în administrarea Consiliului Local.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Boldor spune că se revine la HCL 107/23 iunie 2011, în sensul că se solicită aprobarea 

transmiterii celor patru imobile, trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul 
public al oraşului  realizându-se prin Hotărâre de Guvern.

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

HOTĂRÂREA NR. 150

D-l Bill prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 111/23.06.2011 privind trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Boldor precizează faptul că în urma studierii cu atenţie a extrasului CF s-a constat că 

imobilul este grevat de sarcini. În acest sens se reziliază hotărârea consiliului local de atribuire gratuită 
a terenului aferent şi se va reveni la această problemă după radierea din cartea funciară a sarcinii 
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menţionate.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 151

D-l Bill prezintă referatul privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune 
asupra 5000 mp teren, înscris în favoarea AF SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Intervine d-l Boldor şi spune că în realitate în favoarea AF SZUCS LUDOVIC a fost înscris în 

CF un drept de concesiune asupra a 5000 mp, iar în textul HCL nr. 115/23.06.2011 s-a trecut radierea 
unei suprafeţe de 36.800 mp. În acest sens se va radia din CF suprafaţa de 5000 de mp consecionată 
către AF SZUCS LUDOVIC.

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

HOTĂRÂREA NR. 152

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp 
din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, 
proprietatea Oraşului Jimbolia, - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 153

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării 
a unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de 
cereale.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 154

D-l Bill prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 110/23.06.2011 privind trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, 
nr. 24.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Intervine d-l Boldor care precizează faptul că s-a constatat faptul că în CF este înscrisă o 

notificare în baza Legii 10/2011 care nu a fost soluţionată şi că terenul aferent se acordă prin ordin al 
prefectului, fiind incidente prevederile Legii 18/1991.

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

HOTĂRÂREA NR. 155

D-l Bill prezintă referatul privind stabilirea relaţiilor de înfrăţire şi colaborare între 
Oraşul Jimbolia – România, şi Oraşul Dunajká Streda – Slovacia.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Boldor precizează faptul că aprobarea acestui proiect reprezintă acordul Consiliului Local 

pentru încheierea relaţiilor de înfrăţire cu localitatea Dunajka Streda – Slovacia. Ca urmare a acestui 
acord se va redacta în comun un Protocol de înfrăţire  între cele două localităţi, care va fi supus 
aprobării cu respectarea prevederile art. 16 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale.

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate:
D-l Bâcă prezintă referatul  privind rezolvarea unor situaţii referitoare la spaţiul loctiv de stat şi 

precizează că este vorba de o cerere de schimbare a titularului contractului de închiriere a imobilului 
situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 39/a, sc B, et. 4, ap. 32.

D-l Bill supune la vot schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1660/V/01.08.2008 
care se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Bâcă prezintă situaţia din str. Liviu Rebreanu, nr. 42 unde sunt multe certuri şi scandaluri, 
nu se înţeleg vecinii între ei. S-a hotărât ca aceştia să fie invitaţi la şedinţa viitoare a comisiei sociale 
pentru a se căuta o soluţie.

D-na Csutak spune că locatarii imobilului Spre Sud, nr. 22, nu plătesc gunoiul, nu au 
tomberoane, scot tot gunoiul în stradă, este un adevărat focar de infecţie.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei:
D-l Boldor invită consilierii la activităţile din cadrul Zilelor Jimboliene care se desfăşoară în 

intervalul 5-7 august.
Mai precizează că s-a organizat licitaţia pentru lucrarea Modernizare str. I. Vidu.
Zilele trecute a fost licitaţia pentru reabilitare la  Nu mă uita.

Se trece la Diverse:
D-na Paudics, inspector în cadrul Biroului Social prezintă raportul privind dinamica asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav adulte şi minore şi acordarea indemnizaţiei lunare pe 
semestrul I al anului 2011. Precizează că în perioada 01.01.2011 – 31.05.2011 au fost înregistraţi 59 de 
asistenţi personali din care 41 asistenţi personali cu contract de muncă pe termen nelimitat şi 18 
asistenţi cu contract de muncă pe termen limitat. 

Din data de 01.06.2011 celor 59 de asistenţi li s-a încheiat cartea de muncă prin încetarea 
activităţii cu data de 31.05.2011. De la această dată acestia beneficiază de indemnizaţie lunară.

În continuare d-şoara Cîrlig prezintă adresa spitalului Dr. Karl Diel din Jimbolia prin care 
aduce la cunoştiinţa consilierilor intenţia de a înfiinţa o activitate medicală nouă, şi anume aceea de 
Balneofizioterapie şi recuperare medicală. D-şoara Cîrlig spune că implicarea Consiliului Local în 
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acest proiect este foarte importantă, şi solicită sprijinul în găsirea unei locaţii, în amenajarea acesteia, 
precum şi alocarea de fonduri pentru achiziţionarea de aparatură medicală specifică. Precizează că se 
urmăreşte ca pe viitor această activitate să se autofinanţeze, astfel nu va mai fii nevoie de alocarea 
unor sume suplimentare pentru întreţinere şi funcţionare.

D-l Boldor precizează că în acest moment discutăm de un acord de princiupiu, se va reveni cu 
un proiect de hotărâre privind spaţiul unde va urma să îşi desfăşoare activitatea această nouă secţie, 
precum şi alocarea sumelor necesare.

D-l Bill supune la vor propunerea de înfiinţare a activităţii medicale de Balneofizioterapie şi 
recuperare medicală care se aprobă cu unanimitate de voturi.

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 contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II al anului 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  5863 din  26.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II al anului 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din 

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II al 

Anului 2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.   128     din 28 iulie 2011


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                Bill Zoltan

    CONTRASEMNEAZĂ,




                     SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel





        







  


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2011


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  5862 din  26.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2011;


Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din 

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice 

Finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor


 Normative şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului


 – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.     129      din 28 iulie 2011


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                        Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                        Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4624 din  26.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor


Normative şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.     130      din 28 iulie 2011


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                             Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                       
 Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  atribuirea numărului stradal „31/a” pentru imobilul aflat în proprietatea  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Timiş, situat pe strada Spre Nord

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 5556 din 14.07.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 


„31/a str. Spre Nord” – pentru imobilul înscris în C.F. 401290 Jimbolia, nr. topo. 401290 aflat în proprietatea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Timiş;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „31/a str. Spre Nord” – pentru imobilul înscris în C.F. 401290 Jimbolia, nr. topo. 401290 aflat în proprietatea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Timiş;


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş

· Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice

· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Timiş


Nr. 131  / 28 iulie  2011                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                             Bill Zoltan

                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului înscris în CF nr. 402125 Jimbolia, nr. topo. 4450, în suprafaţă de 242 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5807/23.07.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului înscris în CF nr. 402125 Jimbolia, nr. topo. 4450, în suprafaţă de 242 mp aflat în favoarea soţilor Bodi Nicolae şi Bodi Ecaterina;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului înscris în CF nr. 402125 Jimbolia, nr. topo. 4450, în suprafaţă de 242 mp aflat în favoarea soţilor Bodi Nicolae şi Bodi Ecaterina.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului 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, amenajarea teritoriului; 


Nr.  132 din  28 iulie 2011 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                  Bill Zoltan





    CONTRASEMNEAZĂ,


                                            SECRETAR,





              Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ                                                           Primar

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA                     Kaba Gabor

HOTĂRÂREA

privind  completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5781 din 22.07.2011 al serviciului urbanism, 


amenajarea teritoriului prin care se propune completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia cu 84 de noi poziţii;



Având în vederea Hotărârea Consiliului Local nr. 83/26.02.2002 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului publice al oraşului Jimbolia, aprobat prin HG nr. 977/2002, Anexa 7.

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”c”, art. 120 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se  aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Jimbolia cu 84 de noi poziţii, conform anexelor 1 şi 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului 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

- Consiliului Judeţean Timiş.

Nr.  133 din 28 iulie  2011  

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









                         Bill Zoltan


                                 CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  nr. 4723/17.06.2011 al Compartimentului transport public local, prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi aprobarea taxelor privind accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;



Ţinând cont de prevederile OUG 195/2002 privind circulaţie pe drumurile publice, republicată,  şi de prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. “c”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. –  Se aprobă Regulamentul de acordare a autorizaţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2. – Se aprobă taxele privind accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, după cum urmează:

		 

		Tarif eliberare autorizaţie



		

		Autorizaţie pe o zi

		Autorizaţie pe 15 zile

		Autorizaţie pe 30 zile

		Autorizaţie pe 60 zile

		Autorizaţie pe 90 zile

		Autorizaţie pentru un an



		Autovehicule transport marfă  cu MMA între 3,5 şi 7,5 tone

		30 lei

		60 lei

		100 lei

		120 lei

		180 lei

		720 lei



		Autovehicule transport marfă  cu MMA peste 7,5 tone

		60 lei

		100 lei

		150 lei

		250 lei

		350 lei

		1400 lei



		Autovehicule transport persoane cu MMA peste 3,5 tone

		GRATUIT pentru autovehiculele care deţin licenţă eliberată de Primăria Oraşului Jimbolia


Pentru autovehiculele care nu deţin licenţă de traseu se aplică tarifele de la transport marfă.





Art. 3.  – 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 Impozite şi taxe locale;


- Serviciului Urbanism.


  Nr.   134    din 28 iulie 2011
                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                         Bill Zoltan


                                                  CONTRASEMNEAZĂ 





               SECRETAR,






                  Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


ORAŞUL JIMBOLIA


CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA

privind acordarea unui mandat special reprezentantului 


oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a  Asociaţiei de 


Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş



Consiliul Local al oraşului Jimbolia



Având în vedere :


· referatul nr. 5671/25.07.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;


· prevederile art. 10 alin. 5 ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare



În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată.


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se acordă dlui Kaba Gabor, primarul oraşului Jimbolia, reprezentantul oraşului Jimbolia în Adunarea generală a  Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, mandatul special de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de operare al Depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, judeţul Timiş, în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul”.



Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


· Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;


· D-lui Kaba Gabor;


· Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară DeşeuriTimiş


Nr.  135    din 28 iulie 2011                               Preşedinte de şedinţă

                                                                                      Bill Zoltan


                                            Contrasemnează



           Secretar



         Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5806/23.07.2011 al Serviciului  Impozite şi taxe 


locale prin care se propune încheierii unui contract de comodat pe o perioadă de 3 ani, începând cu 01.08.2011, pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de 3 ani, începând cu 01.08.2011, pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului 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, amenajarea teritoriului; 


Nr.  136 din  28 iulie 2011 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                  Bill Zoltan





    CONTRASEMNEAZĂ,


                                            SECRETAR,





              Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1784/V/01.08.2009 a imobilului situat în Jimbolia, str. Moţilor, nr. 11, încheiat cu doamna SAVA CEZĂRICĂ

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 5778 din 22 iulie 2011 al Serviciului de Impozite şi


Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr. 1784/V/01.08.2009 a imobilului situat în Jimbolia, str. Moţilor, nr. 11, încheiat cu doamna SAVA CEZĂRICĂ, pentru neplata chiriei corespunzatoare unui an de zile şi pentru distrugerea locuinţei;



Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. “b” din Legea locuinţei nr. 114/1996;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1784/V/01.08.2009 a 


imobilului situat în Jimbolia, str. Moţilor, nr. 11, încheiat cu doamna SAVA CEZĂRICĂ pentru neplata chiriei corespunzătoare unui an de zile şi pentru distrugerea locuinţei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


· D-nei Sava Cezărică.


Nr.    137/ 28 iulie 2011                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









          Bill Zoltan






                                    CONTRASEMNEZĂ,





          SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului ZAMFIR ALEXANDRU aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1379/V din 22 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 182 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului ZAMFIR ALEXANDRU cu ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.06.2011;

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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 182 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului ZAMFIR ALEXANDRU, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.06.2011.


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.


Nr.  138      din 28 iulie 2011                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                              Bill Zoltan






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BARBU ELESABETA aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1362/V din 20 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 375 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului BARBU ELISABETA cu ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.04.2009;

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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 375 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului BARBU ELISABETA, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, care a decedat la data de 17.04.2009.


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.


Nr.  139      din 28 iulie 2011                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                              Bill Zoltan






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BRUCH SANDOR aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1153/V din 18 mai 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 180 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului BRUCH SANDOR cu ultimul domiciliu în Ciacova, care a decedat la data de 12.11.2010;

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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 180 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului BRUCH SANDOR, cu ultimul domiciliu în Ciacova, care a decedat la data de 12.11.2010.


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.


Nr.   140     din 28 iulie 2011                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                              Bill Zoltan






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului DODOI IONELaflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1370/V din 21 iunie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 40 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului DODOI IONEL cu ultimul domiciliu în Sebeş/Alba, care a decedat la data de 26.09.2010;

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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 40 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului DODOI IONEL, cu ultimul domiciliu în Sebeş/Alba, care a decedat la data de 26.09.2010.


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.


Nr.    141    din 28 iulie 2011                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                              Bill Zoltan




                     


                         


                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA                                    Primar

                                                                                                                      Kaba Gabor

HOTĂRÂREA

privind  modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5840 din 26.07.2011 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia;



Având în vederea HCL nr. 83/26.02.2002 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului publice al oraşului Jimbolia, aprobat prin HG nr. 977/2002, Anexa 7.


Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, art. 120 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se  aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al oraşului Jimbolia, după cum urmează:


· La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 34, care va avea următorul cuprins: 


		34.

		34

		Cladire edificiu scolar cu dependinte si curte (Scoala generala)

		Str. Stefan cel Mare, nr. 9


CF 3423, top. 1738


a) supraf. totala=619 mp

		1921

		161.700

		Proprietar:

 Oraşul Jimbolia





· La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 35, care va avea următorul cuprins:


		35.

		34

		Clădire destinată pentru edificiu şcolar 

		Str. G. Enescu, nr. 9


CF 7494, top. 1186


a) supraf. totala=4142 mp

		1967

		321.930

		Proprietar:

 Oraşul Jimbolia





· La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 42, care va avea următorul cuprins:


		42.

		18

		Cladire destinata pentru sediul policlinicii cu dependinte si curte in str. Republicii, nr. 33

		Str. Republicii, nr. 33


CF 147, top. 2215/1


a) supraf. totala=2664 mp

		1978

		1.558.440

		Proprietar: 

Oraşul Jimbolia





· La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 93, care va avea următorul cuprins:


		93

		DS

		SPRE NORD

		CF: 7679


Topo.: 15011


Lungime: 1850*15


Suprafata: 13442

		

		

		Proprietar: 

Oraşul Jimbolia





· La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 94, care va avea următorul cuprins:


		94

		DS

		SLAVICI, I.

		CF: 6290


Topo.: 1533, 1772


Lungime: 2000*40


Suprafata: 64154 mp

		

		

		Proprietar:

 Oraşul Jimbolia





· La secţiunea I – Bunuri imobile, se modifică poziţia nr. 131, care va avea următorul cuprins:


		131

		DS

		CRISANA

		CF: 6290


Topo.: 4106


Lungime: 80*8


Suprafata: 630 mp

		

		

		Proprietar: 

Oraşul Jimbolia





· La secţiunea I – Bunuri imobile, se abrogă poziţiile nr. 44, 67, 68 şi 70.


Art. 2. – Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Jimbolia conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 3. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 39/04.03.2011.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului 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, amenajarea teritoriului

- Consiliului Judeţean Timiş.

Nr.  142 din 28 iulie 2011  

            
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









                             Bill Zoltan


                                 CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 22.02.2011, a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 51 din 24.03.2011 şi a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 72 din 28.04.2011


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5884 din 27.07.2011 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 22.02.2011, a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 51 din 24.03.2011 şi a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 72 din 28.04.2011;


Ţinând cont de prevederile art. 36 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 22.02.2011 privind prelungirea termenelor de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru contractele de concesiune terenuri pentru construcţie.


Se aprobă rezilierea contractelor de concesiune nr. 6791/1 din 17.09.2008, 6788/1 din 27.08.2008 şi 6790/1 din 17.09.2008 încheiate cu S.C. Sumida Romania S.R.L.

Art. 2. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 51 din 24.03.2011 privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru contractul de concesiune teren situat  în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 42.


Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 8384/07.10.2008 încheiat cu d-l Boţ Ioan. 

Art. 3. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 72 din 28.04.2011 privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru contractul de concesiune teren pentru construcţie.


Se aprobă rezilierea contractelor de concesiune nr. 5551/27.08.2004,  6422/27.08.2004 şi 3740/27.08.2004 încheiate cu SC Cristian Star SRL.


Art. 4. – Se aprobă radierea înscrisurilor din carţile funciare a drepturilor de concesiune notate în favoarea concesionarilor menţionaţi la art. 1, 2 şi 3.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatori şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


       Nr.    143   din 28 iulie 2011

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                            Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, cuprins în C.F. 401342, topo. 3276/2, în suprafaţă de 100 mp


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5826 din 25.07.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, cuprins în C.F. 401342, topo. 3276/2, în suprafaţă de 100 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin. (2) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 53/24 martie 2011 privind 


aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, cuprins în C.F. 401342, topo. 3276/2, în suprafaţă de 100 mp, care va avea următorul conţinut:


„Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, cuprins în C.F. 401342, topo. 3276/2, în suprafaţă de 100 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român, în două parcele, după cum urmează:


a) 60 mp – nr. topografic nou;


b) 40 mp – nr. topografic nou.


Terenul menţionat mai sus se află în proprietatea Statului Român. ”


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


Nr. 144   din 28 iulie  2011

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                    Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,  a terenului cuprins în C.F.  nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire spaţii depozitare cereale

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5827 din 25.07.2011 al Serviciului Administraţie Publică 


Locală, prin care se propune modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,  a terenului cuprins în C.F.  nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire spaţii depozitare cereale;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin. (2) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 90/19 mai 2011 privind 


scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării,  a terenului cuprins în C.F.  nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire spaţii depozitare cereale, care va avea următorul conţinut:


„Art. 1. -  Se scoate la licitaţie publică în vederea concesionării  terenul cuprins în CF. nr. 402012, nr. topo 14541/1, în suprafaţă de 730 mp. pentru construire spaţii depozitare cereale

                       Terenul menţionat la alin. 1 se află în domeniul privat al oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari.”


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


Nr.  145  din 28 iulie  2011

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                                Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  completarea art. 1 al HCL nr. 28/28.02.2011 privind alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 5815 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 28/28.02.2011 privind alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 28/28.02.2011 privind alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul TREBUR, Germania, cu următorul text:


„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe.”


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr. 146 din 28 iulie  2011   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Bill Zoltan

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  completarea art. 1 al HCL 35/22.02.2011 privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 5816 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, 


Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 35/22.02.2011 privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 35/22.02.2011 privind alocarea de 


fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia, cu următorul text:


„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 68.02 – asigurări şi asistenţă socială.”


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.  147 din 28 iulie  2011   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Bill Zoltan

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  completarea art. 1 al HCL 36/22.02.2011 privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 5817 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, 


Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 36/22.02.2011 privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 36/22.02.2011 privind alocarea de 


fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat, cu următorul text:


„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 68.02 – asigurări şi asistenţă socială.”


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.      148 din 28 iulie  2011   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Bill Zoltan

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  completarea art. 2 al HCL 61/24.03.2011 privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 5818 din 25.07.2011  al Serviciului Buget, Contabilitate, 


Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 2 al HCL nr. 61/24.03.2011 privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se completează art. 2 al HCL nr. 61/24.03.2011 privind

participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS., cu următorul text:

„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 68.02 – asigurări şi asistenţă socială.”


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.   149 din 28 iulie  2011   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Bill Zoltan

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA  -  JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


                    privind  solicitarea aprobării transmiterii 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 în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis



Consiliul local al orasului Jimbolia,



Văzând referatul nr. 5833 din 26.07.2011 al serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune  solicitarea aprobării transmiterii 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 solicită aprobarea transmiterii 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. 107/23.06.2011.


            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


· Consiliului Judeţean Timiş


Nr.  150 din 28 iulie 2011                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                 









                        Bill Zoltan


   CONTRASEMNEAZĂ ,


                                                                       SECRETAR,


                                                                       NIŢOI IONEL                                 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 111/23 iunie 2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5895 din 27.07.2011 al Serviciului Administraţie 


Publică Locală prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. nr. 111/23 iunie 2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 111/23 iunie 


2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatori şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


    Nr.   151    din 28 iulie 2011

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                            Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 5000 mp teren, înscris în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5841/26.07.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii din cartea funciară a dreptului de concesiune asupra 5000 mp teren, înscris în C.F. 402150 Jimbolia, nr. Topo. 12848/1-12848/2 în favoarea A.F. SZUCS LUDOVIC din oraşul Jimbolia,;

Ţinând cont de prevederile art. 33 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată;

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 5000 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. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 115/23.06.2011.

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. 152  din  28 iulie 2011 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                Bill Zoltan





    CONTRASEMNEAZĂ,


                                            SECRETAR,





              Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5491 din 25.07.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.

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 terenului în suprafaţă de 400 mp din 


Suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 648 Jimbolia), nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatori şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.    153   din 28 iulie 2011

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                    Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDETUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale


Consiliul local al orasului Jimbolia; 


Văzând referatul nr. 5883/26.07.2011 al serviciului urbanism, amenajarea


teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării  a unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale;


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 scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a unor


terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale, după cum urmează:


· teren înscris în CF nr. 3215 Jimbolia, nr. topo 244/1/1, în suprafaţă de 1.500 mp;


· teren înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo 246, în suprafaţă de 1.277 mp.


Terenul menţionat face parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, 


este liber de sarcini, iar conform Planului Urbanistic General al oraşului Jimbolia are destinaţia de “spaţii verzi”.



Art. 2. – Întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea schimbării destinaţiei terenului în “curţi-construcţii” se va realiza de către concesionar


Art. 3. – Perioada pentru care se va încheia contractul de concesionare este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.


Art. 4. – 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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              PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ;         










                  Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






          SECRETAR,


                                     
          Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 110/23 iunie 2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 58957din 27.07.2011 al Serviciului Administraţie 

Publică Locală prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. nr. 110/23 iunie 2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliul Coposu, nr. 24;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 110/23 iunie 

2011 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatori şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
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                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                            Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 




