
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind participarea Primăriei oraşului Jimbolia, în calitate de partener, la realizarea 
proiectului „Dans şi muzică fără frontiere”

          Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 6371/16.08.2011 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin 

care se propune participarea Primăriei Oraşului Jimbolia, în calitate de partener, la 
realizarea proiectului „Dans şi muzică fără frontiere”;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e” şi alin. (6) lit. 
„a” pct. 4, 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 parteneriatul între Primăria Makó – Ungaria şi Primăria 
oraşului Jimbolia.
          Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării proiectului cu titlul „Dans şi muzică fără frontiere”, în valoare de 
22.058,00 euro, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale. 

Art. 3. – Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 441, 16 euro, 
reperezentând 2 % ca şi cofinanţare la proiect.

Art. 4. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 8 din 18 ianuarie 2010.
Art. 5. –   Prezenta hotărâre se comunică:

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

– Serviciului de Administraţie publică locală, Integrare Europeană;
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu;

Nr. 158 din 25.08.2011                             PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
                                                Bill Zoltán

                                     
                                    Contrasemnează
                                            Secretar

  Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind obligativitatea colectării selective a deşeurilor municipale în oraşul 

           Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr. 6443/17.08.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care toţi cetăţenii 
oraşului Jimbolia, organizaţi în asociaţii de proprietari sau individual, sunt obligaţi 
să încheie contracte de salubrizare menajeră cu operatorul autorizat-concesionar al 
serviciului de salubritate din oraşul Jimbolia şi să precolecteze selectiv, în sistem 
dual, conform anunţurilor primite de la operator;

Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor 
şi a deşeurilor menajere, actualizată, ale Legii nr. 132/2010 privind colectarea 
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice şi ale OUG nr. 196/2005 privind Fondul 
de mediu, actualizată;

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se instituie obligativitatea colectării selective a deşeurilor 

municipale în oraşul Jimbolia.
Art. 2. – Se instituie obligativitatea încheierii de contracte de salubrizare 

menajeră cu operatorul autorizat-concesionar al serviciului de salubritate din oraşul 
Jimbolia de către toţi cetăţenii oraşului, organizaţi în asociaţii de proprietari sau 
individual şi a precolecolectării selective, în sistem dual, conform anunţurilor 
primite de la operator.

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 
- Serviciului Urbanism, 
- S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., 
- Cetăţenilor prin afişare

Nr.    159    din 25 august 2011                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                                Bill Zoltan        

                                            
                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                    SECRETAR,
                      Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe 
perioadă determinată, al d-nei dr. Badea Simona Elena

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 6594 din 23.08.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii 
contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, al d-nei dr. Badea 
Simona Elena, pe o perioadă de 6 luni, respectiv 01.09.2011 – 01.03.2012.

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (3) lit.”b” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 
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 prelungirea contractului individual de muncă, pe 
perioadă determinată, cu normă întreagă, al d-nei Dr. Badea Simona - Elena, medic 
specialist oftalmologie, cu 6 luni, pe perioada 01.09.2011 – 01.03.2012. 

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;
- d-nei Badea Simona Elena

Nr.   160 din 25 august 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                 Bill Zoltan

                                  
                               CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor individuale

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 6314 din 23.08.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea criteriilor de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a 
performanţelor individuale.

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 
1229/01.08.2011;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 
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 criteriile de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale prevăzute în anexa nr. 1 şi fişa de evaluare a performanţelor individuale 
pentru personalul de conducere şi de execuţie angajat în cadrul Spitalului Dr Karl 
Diel Jimbolia, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2a şi 2b.

Art. 2. – Anexele nr. 1, 2a şi 2b fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

Nr.  161  din 25 august 2011                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                 Bill Zoltan

                               CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 6372 din 15.07.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii 
din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :

                   - mii lei-
             COD                   TRIM III              TRIM IV

VENITURI – TOTAL            0                             0                      

CHELTUIELI – TOTAL            0                             0
1. Sănătate                                                                  66.10                        0                             0

- cheltuieli de capital – active fixe, 
maşini, echipamente, mijloace de transport    66.10.71.01         - 19,80                   - 16,10
- reparaţii capitale                                            66.10.71.03           19,80                      16,10

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;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.

Nr.   162   din 25 august 2011                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               
                                                                                                            Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 6603 din 23 august  2011 al Serviciului Urbanism  şi 

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

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „d”, 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 modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum 
urmează :

- La Capitolul C – Dotări,  se reduce punctul 1 – Microscop pentru laboratorul de 
analize medicale (Spital), cu suma de 4.770 lei, se suplimentează punctul 2 –
Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 5.000 
lei, se reduce punctul 3 – Instrumentar laparoscopic (Spital) cu 27.48 lei, se reduce 
punctul 6 – Kit soft pentru semnătură electronică cu 1.500 lei, se transformă 
punctul 7 – Aparat mobil de radiologie (Spital) în Trusă laparoscopie, masă 
chirurgicală radiotransparentă, lampă scialitică (Spital) lei şi se reduce punctul 10 –
Uretrotom (Spital) cu suma de  7.150 lei,

- La Alte cheltuieli de investiţii se introduce punctul 3 – Reabilitare secţie de 
medicină internă în valoare de 35.900 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 1.208.290 
lei şi un TOTAL GENERAL de 1.208.290 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului controlul, aplicării actelor cu caracter compenstoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ;

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.    163    din 25 august 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                       Bill Zoltan

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 8069/18.10.2004 încheiat 
între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. NIC BALAŞ Transport S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 6554 din 23.08.2011 al Serviciului Urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune rezilierea Contractului de concesiune 
teren nr. 8069/18.10.2004 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. NIC 
BALAŞ Transport SRL., întrucât concesionarul nu a obţinut autorizaţia de construire 
în termenul stabilit prin contract;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, 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 aprobă rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 
8069/18.10.2004 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. NIC BALAŞ 
Transport S.R.L.

Art. 2. – Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune 
notat în favoarea concesionarului şi sistarea debitelor începând cu data de 1 a lunii 
următoare.

Art. 3. – 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;
- S.C. NIC BALAŞ Transport S.R.L.

       Nr.  164     din 25 august 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                           Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 3089/19.05.2006 încheiat 
între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Stavarachi S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 6553 din 23.08.2011 al Serviciului Urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune rezilierea Contractului de concesiune 
teren nr. 3089/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Stavarachi
SRL., întrucât concesionarul nu a obţinut autorizaţia de construire în termenul 
stabilit prin contract;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, 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 aprobă rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 
3089/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Stavarachi S.R.L.

Art. 2. – Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune 
notat în favoarea concesionarului şi sistarea debitelor începând cu data de 1 a lunii 
următoare.

Art. 3. – 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;
- S.C. Stavarachi S.R.L.

       Nr.    165   din 25 august 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                           Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul compartimentului tesa la 
Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 6543 din 22.08.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea unor 
posturi din cadrul compartimentului tesa la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. ”b”, alin. (6) lit. a pct. 3 şi  art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă transformarea unor posturi din cadrul compartimentului 
tesa la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia, după cum urmează:

- Poziţia 143 în statul de funcţii – referent I A, se va transforma 
în economist debutant;

- Poziţia 144 în statul de funcţii – referent I A, se va transforma 
în economist debutant;

- Poziţia 147 în statul de funcţii – contabil I A, se va transforma 
în economist debutant;

- Poziţia 150 în statul de funcţii – contabil II, se va transforma 
în economist debutant;

- Poziţia 152 în statul de funcţii – contabil I , se va transforma 
în economist debutant;

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr. 166/ 25 august 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                         Bill  Zoltan

                  CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 6498/25.08.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 25 august 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bill Zoltan
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 16
      A absentat:  d-l Toth Gabor

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Primăriei oraşului Jimbolia la realizarea proiectului 
„ Dans şi muzică fără frontiere”.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 158  cu unanimitate de voturi.
2.  Proiect de  hotărâre privind  obligativitatea colectării selective a deşeurilor municipale în oraşul 
Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 159  cu unanimitate de voturi.
3.  Proiect de hotărâre pentru prelungirea contractelor de muncă ale unor medici specialisti 
angajati la  Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 160  cu unanimitate de voturi.
4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul din 
cadrul Spitalului dr. Karl Diel Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 161  cu unanimitate de voturi.
5.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 162  cu unanimitate de voturi.
6.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 163  cu unanimitate de voturi.
7.  Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 8069/18.10.2004, 
concesionar S.C. NIC-BALAS TRANSPORT S.R.L.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 164 cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 3089/19.05.2006, 
concesionar S.C. STAVARACHI S.R.L. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 165  cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posture din cadrul compartimentului 
trsa la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 166  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 25 august 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Kaba, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi 16.

Absentează d-l Toth Gabor.
În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Primăriei oraşului Jimbolia la realizarea proiectului 
„Dans şi muzică fără frontiere”.
2. Proiect de  hotărâre privind  obligativitatea colectării selective a deşeurilor municipale în oraşul 
Jimbolia.
3.  Proiect de hotărâre pentru prelungirea contractelor de muncă ale unor medici specialisti angajati la  
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul din cadrul 
Spitalului dr. Karl Diel Jimbolia
5.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la  
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
6.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Listei de investiţii pe anul 2011 la  Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia.
7.  Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 8069/18.10.2004, concesionar 
S.C. NIC-BALAS TRANSPORT S.R.L.
8. Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 3089/19.05.2006, concesionar 
S.C. STAVARACHI S.R.L. 
9.  Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
10. Probleme curente ale primăriei.
11. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul compartimentului tesa la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

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 28 iulie 2011 care se 

aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bill supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 05 august 2011 

care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:
D-l Bill prezintă referatul privind participarea Primăriei oraşului Jimbolia la realizarea 

proiectului „ Dans şi muzică fără frontiere”.



2

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. 158

D-l Bill prezintă referatul privind obligativitatea colectării selective a deşeurilor 
municipale în oraşul Jimbolia.

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.
Intervine d-l Tabeică şi precizează că ar trebui instalate în oraş containere pentru plastic.
D-l Postelnicu spune că cei de la conducerea Retimului, de la Timişoara, nu sunt de acord, s-a 

încercat, dar nu funcţionează.
D-l Tabeică spune că la Grabaţ funcţionează.
D-l Postelnicu spune că acolo este o firma, pe lânga serviciul de salubritate şi de aceea 

funcţionează. Prin această hotărâre se încearcă responsabilizarea cetăţenilor în importanţa colectării 
selective a deşeurilor.

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

HOTĂRÂREA NR. 159

D-l Bill prezintă referatul privind prelungirea contractelor de muncă ale unor medici 
specialisti angajati la  Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

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. 160

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale pentru 
personalul din cadrul Spitalului dr. Karl Diel 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. 161

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2011 la  Spitalul Dr. Karl Diel 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. 162

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea rectificării Listei de investiţii pe anul 2011 la  
Spitalul Dr. Karl Diel 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. 163

D-l Bill prezintă referatul privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 
8069/18.10.2004, concesionar S.C. NIC-BALAS TRANSPORT S.R.L.

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 14 voturi „pentru”, 1 

„împotrivă” (d-l Gheorghin) şi două „abţineri” ( d-l Pop şi d-l Ciuciulete) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  164

D-l Bill prezintă referatul privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 
3089/19.05.2006, concesionar S.C. STAVARACHI S.R.L.

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. 165

D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul 
compartimentului tesa la Spitalul Dr. Karl Diel 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
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HOTĂRÂREA NR. 166

Se trece la Probleme curente ale Primăriei:
D-l Primar prezintă referatul privind acordul de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a barului 

din Str. T. Vladimirescu, nr. 84.
D-na Csutak spune că şi la deschiderea barului s-a discutat această problemă, barul e aproape 

de şcoală, de Casa de Cultură, de primărie, nu e normal ca aproape de aceste instituţii să funcţioneze 
un bar de noapte.

D-l Boldor precizează că vor să aibă program de la ora 22.00 la ora 4.00 dimineaţa.
D-şoara Cîrlig întreabă cum au obţinut autorizaţia de funcţionare, poate Consiliul Local să 

retragă această autorizaţie?
D-l Primar precizează că vecinii care au semnat această petiţie nu au fost de acord niciodată cu 

deschiderea acestui bar, la obţinerea autorizaţiei au folosit declaraţiile altor vecini.
D-l Pop propune să li se solicite toate avizele şi autorizaţiile de funcţionare, dacă nu le au să nu 

li se mai elibereze acordul de funcţionare.
D-l Bill supune la vot neemiterea acordului de funcţionare al barului care se aprobă cu 14 

voturi „pentru”, unul „împotrivă” (d-l Tabeică) şi o „abţinere” (d-l Rackozi).
D-l Kaba precizează că a început investiţia de împădurire lângă Abelda, la sfârşitul lunii 

septembrie se va monta sera, la Spital continuă reabilitarea secţiei de chirurgie şi achiziţionarea de 
echipamente medicale. Cei de la CRH au solicitat autorizaţie pentru construirea unei noi hale, de 800 
de mp, unde se vor crea aproximativ 300 de noi locuri de muncă.

D-l Kaba mai precizează că a început activitatea premergătoare recensământului populaţiei. 

Se trece la Diverse:
Ia cuvântul d-l Rackozi care propune să se repare trotuarul Blocului 2L de pe str. Republicii. 

Mai propune să se discute cu cei de la Drumurile Naţionale referitor la semnele de circulaţie, nu se mai 
văd bornele etc.

D-l Tabeică întreabă dacă se mai construieşte hala din cartierul Futok. D-l Kaba precizează că 
au depus proiect.

D-l Tabeică spune că ar trebui renovată clădirea Primăriei. D-l Kaba spune că se încearcă 
reabilitarea clădirii prin proiectul de modernizare centru civic, proiect care este în evaluare.

D-l Tabeică spune că e plin de căruţe, trebuie avut grijă, trebuie supravegheate, vor începe să 
meargă pe câmp la porumb.

D-l Ciuciulete aminteşte de aceeaşi problemă a căruţelor. Întreabă ce se mai ştie de canalizare. 
D-l Kaba spune că în perioada următoare va începe licitaţia pe SEAP, iar în primăvară ar trebui să 
înceapă lucrul.

D-l Ciuciulete întreabă ce se mai întâmplă cu  împădurirea de 47 de ha. D-l Kaba spune că în 
perioada următoare se va semna contractul, iar în toamna viitoare proiectul trebuie finalizat.

D-l Ciuciulete întreabă a cui este clădirea de pe Tudor Vladimirescu, lângă Biserica catolică, a 
şcolii sau a primăriei. Ar trebui renovată această clădire. D-l Kaba spune că este a Şcolii.

D-l Ciuciulete întreabă ce se întâmplă pe terenul unde a fost păduricea firmei italiene, au tăiat 
plopii şi acum este o mizerie de nedescris acolo.

D-l Rackozi spune că au PUZ pentru construire de locuinţe.
D-l Boldor spune că s-a discutat cu cei de la Fagi, sau fac curat sau facem noi şi le facturăm.
D-l Postelnicu întreabă care au fost cheltuielile cu muzica pentru Zilele Jimboliene şi care au 

fost cheltuielile cu parcul din spatele ştrandului, lucrările acolo lasă de dorit, la fel şi la Casa de 
cultură.

D-l Vânătoru aminteşte de problema cu circulaţia utilajelor grele pe str. Albinelor. Spune că ar 
trebui interzisă circulaţia autovehiculelor cu o masă mai mare de 3.5 tone pe această stradă. Drumul 
este foarte îngust, ca să treacă două maşini, trebuie să ieşi de pe drum, din această cauză s-au spart 
conductele de apă.
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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 JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind participarea Primăriei oraşului Jimbolia, în calitate de partener, la realizarea proiectului „Dans şi muzică fără frontiere”

          Consiliul local al oraşului,


Văzând referatul 6371/16.08.2011 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin care se propune participarea Primăriei Oraşului Jimbolia, în calitate de partener, la realizarea proiectului „Dans şi muzică fără frontiere”;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” pct. 4, 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 parteneriatul între Primăria Makó – Ungaria şi Primăria oraşului Jimbolia.


          Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului cu titlul „Dans şi muzică fără frontiere”, în valoare de 22.058,00 euro, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 



Art. 3. – Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 441, 16 euro, reperezentând 2 % ca şi cofinanţare la proiect.



Art. 4. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 8 din 18 ianuarie 2010.



Art. 5. –   Prezenta hotărâre se comunică:


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


· Serviciului de Administraţie publică locală, Integrare Europeană;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu;

Nr. 158 din 25.08.2011                             

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,




                                                  Bill Zoltán

                                     Contrasemnează


                                            Secretar






  Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind obligativitatea colectării selective a deşeurilor municipale în oraşul 


           Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  nr. 6443/17.08.2011 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului  prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care toţi cetăţenii oraşului Jimbolia, organizaţi în asociaţii de proprietari sau individual, sunt obligaţi să încheie contracte de salubrizare menajeră cu operatorul autorizat-concesionar al serviciului de salubritate din oraşul Jimbolia şi să precolecteze selectiv, în sistem dual, conform anunţurilor primite de la operator;


Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor menajere, actualizată, ale Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice şi ale OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, actualizată;

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


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se instituie obligativitatea colectării selective a deşeurilor municipale în oraşul Jimbolia.


Art. 2. – Se instituie obligativitatea încheierii de contracte de salubrizare menajeră cu operatorul autorizat-concesionar al serviciului de salubritate din oraşul Jimbolia de către toţi cetăţenii oraşului, organizaţi în asociaţii de proprietari sau individual şi a precolecolectării selective, în sistem dual, conform anunţurilor primite de la operator.

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 


- Serviciului Urbanism, 


- S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., 


- Cetăţenilor prin afişare

 Nr.    159    din 25 august 2011
                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                Bill Zoltan        

                                                    CONTRASEMNEAZĂ 





                    SECRETAR,






                      Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, al d-nei dr. Badea Simona Elena


Consiliul local al oraşului Jimbolia;



Văzând referatul nr. 6594 din 23.08.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, al d-nei dr. Badea Simona Elena, pe o perioadă de 6 luni, respectiv 01.09.2011 – 01.03.2012.


În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (3) lit.”b” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 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 prelungirea contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, cu normă întreagă, al d-nei Dr. Badea Simona - Elena, medic specialist oftalmologie, cu 6 luni, pe perioada 01.09.2011 – 01.03.2012. 


Art. 2.  – Prezenta  hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ;


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;


· d-nei Badea Simona Elena


Nr.   160 din 25 august 2011      

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                                 Bill Zoltan


                               CONTRASEMNEAZĂ ,


                                        SECRETAR

                                          Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor individuale

Consiliul local al oraşului Jimbolia;



Văzând referatul nr. 6314 din 23.08.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor individuale.


Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1229/01.08.2011;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 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 criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevăzute în anexa nr. 1 şi fişa de evaluare a performanţelor individuale pentru personalul de conducere şi de execuţie angajat în cadrul Spitalului Dr Karl Diel Jimbolia, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2a şi 2b.



Art. 2. – Anexele nr. 1, 2a şi 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ;


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;


Nr.  161  din 25 august 2011      
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                                 Bill Zoltan


                                CONTRASEMNEAZĂ ,


                                        SECRETAR

                                          Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 6372 din 15.07.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011; 


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :








                   - mii lei-







             COD                   TRIM III              TRIM IV

VENITURI – TOTAL 





           0                             0
                     

CHELTUIELI – TOTAL 





           0                             0

1. Sănătate                                                                  66.10                        0                             0



- cheltuieli de capital – active fixe, 



maşini, echipamente, mijloace de transport    66.10.71.01         - 19,80                   - 16,10



- reparaţii capitale                                            66.10.71.03           19,80                      16,10


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;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 

anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  6603 din 23 august  2011 al Serviciului Urbanism  şi 

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


În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „d”, 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 modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum urmează :

· La Capitolul C – Dotări,  se reduce punctul 1 – Microscop pentru laboratorul de analize medicale (Spital), cu suma de 4.770 lei, se suplimentează punctul 2 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 5.000 lei, se reduce punctul 3 – Instrumentar laparoscopic (Spital) cu 27.48 lei, se reduce punctul 6 – Kit soft pentru semnătură electronică cu 1.500 lei, se transformă punctul 7 – Aparat mobil de radiologie (Spital) în Trusă laparoscopie, masă chirurgicală radiotransparentă, lampă scialitică (Spital) lei şi se reduce punctul 10 – Uretrotom (Spital) cu suma de  7.150 lei,

· La Alte cheltuieli de investiţii se introduce punctul 3 – Reabilitare secţie de medicină internă în valoare de 35.900 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 1.208.290 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.208.290 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul, aplicării actelor cu caracter compenstoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ;


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 8069/18.10.2004 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. NIC BALAŞ Transport S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 6554 din 23.08.2011 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 8069/18.10.2004 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. NIC BALAŞ Transport SRL., întrucât concesionarul nu a obţinut autorizaţia de construire în termenul stabilit prin contract;


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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, 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 aprobă rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 8069/18.10.2004 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. NIC BALAŞ Transport S.R.L.

Art. 2. – Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune notat în favoarea concesionarului şi sistarea debitelor începând cu data de 1 a lunii următoare.


Art. 3. – 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;


- S.C. NIC BALAŞ Transport S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 3089/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Stavarachi S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 6553 din 23.08.2011 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 3089/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Stavarachi SRL., întrucât concesionarul nu a obţinut autorizaţia de construire în termenul stabilit prin contract;


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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, 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 aprobă rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 3089/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Stavarachi S.R.L.

Art. 2. – Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune notat în favoarea concesionarului şi sistarea debitelor începând cu data de 1 a lunii următoare.


Art. 3. – 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;


- S.C. Stavarachi S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul compartimentului tesa la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 6543 din 22.08.2011 al Serviciului buget, 


contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea unor posturi din cadrul compartimentului tesa la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia;


 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. ”b”, alin. (6) lit. a pct. 3  şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă transformarea unor posturi din cadrul compartimentului tesa  la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia, după cum urmează:

· Poziţia 143 în statul de funcţii – referent I A, se va transforma în economist debutant;


· Poziţia 144 în statul de funcţii – referent I A, se va transforma în economist debutant;


· Poziţia 147 în statul de funcţii – contabil I A, se va transforma în economist debutant;


· Poziţia 150 în statul de funcţii – contabil II, se va transforma în economist debutant;


· Poziţia 152 în statul de funcţii – contabil I , se va transforma în economist debutant;

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Compartimentului administraţie publică locală ;

· Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr. 166/ 25 august 2011 


               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                          Bill  Zoltan 



                  CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel




