
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
pentru modificarea art. 1 şi 2 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
16 din 10 februarie 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 6869 din 01.09.2011 al Serviciului administraţie 

publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care 
se propune modificarea art. 1 şi 2 din HCL nr. 16/10.02.2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “b” şi “d”, alin. (4) lit.”a”,
alin. (6) lit. “a” pct. “3” 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 modifică art. 1 din HCL nr. 16/10.02.2011 care va avea 
următorul cuprins:

“Se alocă din bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia 
resursele necesare implementării acestui proiect în valoare de 451.331 EURO, 
în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale.”

Art. 2. – Se modifică art. 2 din HCL nr. 16/10.02.2011 care va avea 
următorul cuprins:

“Se alocă din bugetul local cota de cofinanţare (contribuţia Spitalului din 
Jimbolia) în sumă de 9.211 EURO , reprezentând 2 % pentru implementarea 
acestui proiect.”

Art. 3. – 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 ;

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

  
Nr. 168 din 02 septembrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                            Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind completarea activităţilor din cadrul Casei de cultură cu un 
Studiou de televiziune

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 6865 din 01 septembrie 2011 al Serviciului

Administraţie publică locală, Integrare Europeană, Relaţii Publice, Relaţii 
Internaţionale prin care se propune completarea activităţilor din cadrul Casei 
de cultură cu un Studiou de televiziune;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, 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 completarea activităţilor din cadrul Casei de cultură 
cu un Studiou de televiziune.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

umane.

Nr.  169 / 02 septembrie 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Boldor Augustin
  

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   6837/02.09.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 02.09. 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Boldor Augustin
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 10
      A absentat:  d-l Bill Zoltan, d-l Ciuciulete Petru, D-l Gheorghin Ionel, d-l Macovei 
Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen şi d-l Postelnicu Darius.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi art. 2 HCL nr. 16/10.02.2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  168  cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind completarea activităţii Casei de cultură cu un Studiou 
de televiziune.

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  169  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 02.09.2011 în şedinţa extraordinară 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 10.

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Ciuciulete Petru, d-l Gheorghin Ionel, Macovei Bogdan,  d-l 
Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen şi d-l Postelnicu Darius.

În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 16/10.02.2011.
2. Proiect de hotărâre privind completarea activităţii Casei de cultură cu Studioul de televiziune 

înfiinţat în cadrul proiectului „Fără frontiere – media care uneşte popoare”.

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

HOTĂRÂREA NR.  167

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

D-l Boldor prezintă referatul privind modificarea HCL nr. 16/10.02.2011.
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 Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 168

D-l Boldor prezintă referatul privind completarea activităţii Casei de cultură cu Studioul de 
televiziune înfiinţat în cadrul proiectului „Fără frontiere – media care uneşte popoare”.

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 Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 169

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Boldor Augustin 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,
                                                                                                                Boldor Augustin

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

pentru  modificarea art. 1 şi 2 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 16 din 10 februarie 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 6869  din 01.09.2011  al Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune modificarea art. 1 şi 2 din HCL nr. 16/10.02.2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “b” şi “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a” pct. “3” 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 modifică art. 1 din HCL nr. 16/10.02.2011 care va avea următorul cuprins:

“Se alocă din bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia resursele necesare implementării acestui proiect în valoare  de  451.331 EURO, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.”

Art. 2. – Se modifică art. 2 din HCL nr. 16/10.02.2011 care va avea următorul cuprins:


“Se alocă din bugetul local cota de cofinanţare (contribuţia Spitalului din Jimbolia) în sumă de 9.211 EURO , reprezentând 2 % pentru implementarea acestui proiect.”

Art. 3. – 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  ;


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

Nr.  168 din 02 septembrie 2011                
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








           
                 Boldor Augustin

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,







Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind completarea activităţilor din cadrul Casei de cultură cu un Studiou de  televiziune


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 6865 din 01 septembrie 2011 al Serviciului


Administraţie publică locală, Integrare Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale prin care se propune completarea activităţilor din cadrul Casei de cultură cu un Studiou de televiziune;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, 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 completarea activităţilor din cadrul Casei de cultură cu un Studiou de televiziune.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.


Nr.  169 / 02 septembrie 2011

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Boldor Augustin



  

 CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel




