
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. 7243 din 15.09.2011 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” însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 83 
din 26 februarie 2002, după cum urmează:

- poziţia 47, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: “Str. L. 
Rebreanu, nr. 20-22, CF col. 642, top. 1833/I, supraf. = 7.500 mp”, coloana 7 (situaţia juridică), va 
avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”

- poziţia 34, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins:
“Str. Stefan cel Mare, nr. 9, CF 3423, top. 1738, supraf. totala=619 mp” , coloana 7 (situaţia 
juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”

- poziţia 35, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins:
“Str. G. Enescu, nr. 9, CF 7494, top. 1186, supraf. totala=4142 mp” , coloana 7 (situaţia juridică), va 
avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”

- poziţia 42, coloana 2 (denumirea bunului), va avea următorul cuprins:
„Cladire destinata pentru sediul policlinicii cu dependinte si curte in str. Republicii, nr. 33“,
coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: „Str. Republicii, nr. 33, CF 147, top. 
2215/I, supraf. totala=2664 mp“ , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: 
“Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

- poziţia 93, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: „CF 7679, topo. 
15011, lungime 1850*15, suprafaţă: 13442 mp“ , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul 
cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

- poziţia 94, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins:
„CF: 6290, Topo.: 1533, 1772, Lungime: 2000*40, Suprafata: 64154 mp“ , coloana 7 (situaţia 
juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

- poziţia 131, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: „CF: 6290, 
Topo.: 4106, Lungime: 80*8, Suprafata: 630 mp“ , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul 
cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

Art. 2. – Se aprobă completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Jimbolia” ” însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 
83 din 26 februarie 2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Subliniem că pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost înregistrate 
cereri de retrocedare formulate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi totodată, că acestea nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.

Art. 3. - Se aprobă abrogarea poziţiilor nr. 44, 67, 68 şi 70 din  „Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia însuşit prin Hotărârea Consiliului 
Local al  oraşului Jimbolia nr. 83 din 26 februarie 2002.

Art. 4. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL Jimbolia nr. 210/18.11.2003, 
HCL Jimbolia nr. 150/15.09.2006, HCL Jimbolia nr. 159/21.09.2006, HCL Jimbolia nr. 
183/19.10.2006, HCL Jimbolia nr. 66/23.10.2008, HCL Jimbolia nr. 57/08.04.2010, HCL Jimbolia nr. 
63/08.04.2010, HCL Jimbolia nr. 86/22.04.2010, HCL Jimbolia nr. 143/22.07.2010, HCL Jimbolia nr. 
133/28.07.2011 şi HCL Jimbolia nr. 142/28.07.2011.

Art. 5. – 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.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   7154/19.09.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 19.09. 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Boldor Augustin
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 13
      A absentat:  d-l Ciuciulete Petru, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei şi d-l 
Postelnicu Darius.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

      
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor 

careaparţin domeniului public al oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  170  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 16.09.2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi 13.

Absentează: d-l Ciuciulete Petru, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l Postelnicu 
Darius.

În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia.

Conform Hotărârii nr.  167/02.09.2011 preşedinte de şedinţă este  D-l Boldor Augustin.

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

D-l Boldor prezintă referatul privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 170

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                                          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. 7243 din 15.09.2011 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” însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 83 din 26 februarie 2002, după cum urmează:

- poziţia 47, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: “Str. L. Rebreanu, nr. 20-22, CF col. 642, top. 1833/I, supraf. = 7.500 mp”, coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”

- poziţia 34, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins:


“Str. Stefan cel Mare, nr. 9, CF 3423, top. 1738, supraf. totala=619 mp” , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”

- poziţia 35, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins:


“Str. G. Enescu, nr. 9, CF 7494, top. 1186, supraf. totala=4142 mp” , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”

- poziţia 42, coloana 2 (denumirea bunului), va avea următorul cuprins:


„Cladire destinata pentru sediul policlinicii cu dependinte si curte in str. Republicii, nr. 33“, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: „Str. Republicii, nr. 33, CF 147, top. 2215/I, supraf. totala=2664 mp“ , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

- poziţia 93, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: „CF 7679, topo. 15011, lungime 1850*15, suprafaţă: 13442 mp“ , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

- poziţia 94, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins:


„CF: 6290, Topo.: 1533, 1772, Lungime: 2000*40, Suprafata: 64154 mp“ , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

- poziţia 131, coloana 4 (elemente de identificare), va avea următorul cuprins: „CF: 6290, Topo.: 4106, Lungime: 80*8, Suprafata: 630 mp“ , coloana 7 (situaţia juridică), va avea următorul cuprins: “Proprietar: Oraşul Jimbolia”.

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

public al oraşului Jimbolia”  ” însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 83 din 26 februarie 2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Subliniem că pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, şi totodată, că acestea nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.




Art. 3. - Se aprobă abrogarea poziţiilor nr. 44, 67, 68 şi 70 din  „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al  oraşului Jimbolia nr. 83 din 26 februarie 2002.


Art. 4. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL Jimbolia nr. 210/18.11.2003, HCL Jimbolia nr. 150/15.09.2006, HCL Jimbolia nr. 159/21.09.2006, HCL Jimbolia nr. 183/19.10.2006, HCL Jimbolia nr. 66/23.10.2008, HCL Jimbolia nr. 57/08.04.2010, HCL Jimbolia nr. 63/08.04.2010, HCL Jimbolia nr. 86/22.04.2010, HCL Jimbolia nr. 143/22.07.2010, HCL Jimbolia nr. 133/28.07.2011 şi HCL Jimbolia nr. 142/28.07.2011.

Art. 5. – 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.
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                                 CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 




