
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  7953 din 13.10.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2011;
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a”, art. 45 şi art. 115 alin. 1 

lit. „ b”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2011 după cum urmează :

                                                                                                                             -mii lei-
COD TRIM IV

VENITURI – TOTAL      1.134
1. Cote defalcate din impozitul pe venit 040201        570
2. Impozit şi taxa pe clădiri 070201          44
3. Impozit şi taxa pe teren 070202          68
4. Taxe hoteliere 120207          12
5. Taxe extrajudiciare de timbru 340202 6
6. Donaţii şi sponsorizări 370201        100
7. Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 390203 1
8. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 390207 5
9. Fondul european de dezvoltare regională – prefinanţare 450201        328

CHELTUIELI – TOTAL       1.134
1. Autorităţi publice 5102      -   340

- bunuri şi servicii 510220     -   200
- transferuri interne 510255           30
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 510256     -   170

2. Alte servicii publice generale 5402      -     50
- cheltuieli de capital 540270     -     50

3. Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 5502            45
- dobânzi 550230           45

4. Sănătate 6602       1.030
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 660256      1.030

5. Cultura, recreere şi religie 6702          495
- bunuri şi servicii 670220        100
- transferuri curente 670251   5
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 670256         380
- alte cheltuieli 670259 10

6. Asigurări şi asistenţă socială 6802             24
- transferuri curente 680251          - 96
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 680256 20
- ajutoare sociale 680257           100

7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002            - 70
- rambursări de credite 700281           - 70



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.     177 din 14 octombrie 2011                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                                                 Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,

pentru anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7933 din 13 octombrie 2011 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din 
bugetul local, 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 finanţate din bugetul 
local, pentru anul 2011, după cum urmează :

- La Capitolul B – Lucrări noi se scot punctele: 2 – Iluminare interioară cimitir –
stâlpi metalici în valoare de 60.000 lei, 3 – Reabilitare căi de acces, alei cimitir şi 
realizare alei noi în valoare de 20.000 lei, 4 – Reparaţii capitale sediu S.P.C.L.E.P. 
în valoare de 50.000 lei şi 5 – Monument funerar pentru poetul Petre Stoica în 
valoare de 20.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 1.277.000 lei

- La Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 1 – Studii 
şi proiecte cu 100.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 400.000 lei şi un 
TOTAL GENERAL de 2.561.930 lei.

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

Nr.   178     din 14 octombrie 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Ciuciulete Petru

                                                   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. 7934 din 13.10.2011 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 IV

VENITURI – TOTAL                        200                      
2. Subvenţii de la bugetele locale pentru  spitale       43.10.10                                200

CHELTUIELI – TOTAL 
1. Sănătate                                                                   66.10                                   200

- Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională                                 66.10.56                               200

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. 179    din 14 octombrie 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                       
                                                                                                            Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea întabulării unor terenuri care aparţin domeniului

privat al oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 7842/10.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea întabulării unor terenuri 
care aparţin domeniului privat al oraşului Jimbolia în vederea întocmirii pe aceste 
terenuri a unui Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă întabularea următoarelor terenuri care aparţin 
domeniului privat al oraşului Jimbolia:

- A 356;
- A 350/1;
- A 345/1;
- Ps 347;
- Ps 280/1;
- Ps 357/1;
- Cc 348;
- Cc 344.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitătii, Aplicării Actelor cu Caracter 

Reparatoriu şi Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ;

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr.   180 din 14 octombrie 2011                
                                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              Ciuciulete Petru

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în şcoală

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 7656 din 13.10.2011 al Serviciului Administraţie 

Publică Locală prin care se propune desemnarea  unui reprezentant al Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în şcoală;

Ţinând cont de prevederile art. 11 din OUG nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 , 
alin. (9) şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează d-l VÂNĂTORU NICOLAE  pentru a face 
parte din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Şcolii cu clasele I – VIII nr. 1 Jimbolia;
- D-lui Vânătoru Nicolae

Nr.  181    din 14 octombrie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciuciulete Petru

                               CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL JIMBOLIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind împuternicirea organelor abilitate pentru aplicarea sancţiunilor 

prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011

Consiliul Local al oraşului Jimbolia,
Având în vedere referatul nr. 7936/13.10.2011 al Serviciului Urbanism, 

prin care se propune împuternicirea Poliţiei oraşului Jimbolia şi a Detaşamentului 4 
de Jandarmi Jimbolia pentru a aplica sancţiunile prevăzute de HCL nr. 171 din 
29.09.2011;

În temeiul art. 36 alin. 9 şi art.  45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice, republicată.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se împuterniceşte Poliţia oraşului Jimbolia şi Detaşamentul 4 de 
Jandarmi Jimbolia pentru a aplica sancţiunile prevăzute de HCL nr. 171 din 
29.09.2011

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, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;

- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului;
- Poliţiei oraşului Jimbolia;
- Detaşamentului 4 de Jandarmi Jimbolia.

Nr. 182      din 14 octombrie 2011                                                                                               
                                                                                Preşedinte de şedinţă
                                                                                     Ciuciulete Petru
                                            

                                        Contrasemnează
  Secretar
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.7845/14.10.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 14.10. 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Ciuciulete Petru
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 13
      A absentat:  d-l Boldor Augustin, dşoara Cîrlig Daniela, d-l Mihăilă Timotei şi d-l 
Vânătoru Nicolae.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

      
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  177  cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 

local, pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  178  cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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.  179  cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării unor terenuri care aparţin 
domeniului privat al oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  180  cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
şcoală.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  181  cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind privind împuternicirea organelor abilitate pentru 
aplicarea sancţiunilor prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  182  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 14.10.2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Primar, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 consilieri în 
funcţie sunt prezenţi 13.
Absentează: d-l Boldor Augustin, d-şoara Cîrlig Daniela,  d-l Mihăilă Timotei, d-l Vânătoru Nicolae.

În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pe anul 

2011.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Realizare trotuar 

pe str. Calea Timişorii din oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării unor terenuri care aparţin domeniului privat 

al oraşului Jimbolia.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Jimbolia 

pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală.

Şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea organelor abilitate pentru aplicarea sancţiunilor 

prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011

Conform ordinii alfabetice şi având în vedere faptul că d-l Boldor absentează, preşedinte de 
şedinţă urmează d-l Ciuciulete Petru şi cu unanimitate de voturi s-a adoptat

HOTĂRÂREA NR.  176

D-l Ciuciulete  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciuciulete  supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 177

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
local, pe anul 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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  178



2

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  179

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea întabulării unor terenuri care aparţin 
domeniului privat 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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  180

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  181

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind împuternicirea organelor abilitate pentru aplicarea 
sancţiunilor prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011.

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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  182

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Ciuciulete Petru 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,
                                                                                                                Ciuciulete Petru

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  7953 din  13.10.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2011;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a”, art. 45 şi art. 115 alin. 1 


lit. „ b”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2011 după cum urmează :

                                                                                                                             -mii lei-












COD
TRIM IV


VENITURI – TOTAL







     1.134


1. Cote defalcate din impozitul pe venit




040201        570


2. Impozit şi taxa pe clădiri






070201          44


3. Impozit şi taxa pe teren






070202          68


4. Taxe hoteliere







120207          12


5. Taxe extrajudiciare de timbru





340202
6


6. Donaţii şi sponsorizări






370201        100


7. Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
390203
1


8. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat

390207
5


9. Fondul european de dezvoltare regională – prefinanţare


450201        328


CHELTUIELI – TOTAL







      1.134


1. Autorităţi publice







5102
     -   340



- bunuri şi servicii






510220     -   200



- transferuri interne






510255           30



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

510256     -   170


2. Alte servicii publice generale





5402
     -     50



- cheltuieli de capital






540270     -     50


3. Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi


5502
           45



- dobânzi







550230           45


4. Sănătate








6602
      1.030



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

660256      1.030


5. Cultura, recreere şi religie





6702
         495



- bunuri şi servicii






670220         100



- transferuri curente






670251
  5



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

670256         380



- alte cheltuieli






670259
10


6. Asigurări şi asistenţă socială





6802
            24



- transferuri curente






680251          - 96



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

680256
 20



- ajutoare sociale






680257           100


7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002
           - 70



- rambursări de credite





700281           - 70

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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                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                                  Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel





        






ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,


pentru anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 7933 din 13 octombrie 2011 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 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 finanţate din bugetul local, pentru anul 2011, după cum urmează :

· La Capitolul B – Lucrări noi se scot punctele: 2 – Iluminare interioară cimitir – stâlpi metalici în valoare de 60.000 lei, 3 – Reabilitare căi de acces, alei cimitir şi realizare alei noi în valoare de 20.000 lei, 4 – Reparaţii capitale sediu S.P.C.L.E.P. în valoare de 50.000 lei şi 5 – Monument funerar pentru poetul Petre Stoica în valoare de 20.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 1.277.000 lei


· La Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu 100.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 400.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 2.561.930 lei.


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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
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   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                  Ciuciulete Petru

                                                   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. 7934 din 13.10.2011 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 IV

VENITURI – TOTAL 





                       200
                     

2. Subvenţii de la bugetele locale pentru  spitale       43.10.10                                200


CHELTUIELI – TOTAL 








1. Sănătate                                                                   66.10                                   200


- Programe din Fondul European 



de Dezvoltare Regională                                 66.10.56                               200


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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             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      


                                                                                                            Ciuciulete Petru


CONTRASEMNEAZĂ,






         SECRETAR,


         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea întabulării unor terenuri care aparţin domeniului

privat al oraşului Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 7842/10.10.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea întabulării unor terenuri care aparţin domeniului privat al oraşului Jimbolia în vederea întocmirii pe aceste terenuri a unui Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă întabularea următoarelor terenuri care aparţin 


domeniului privat al oraşului Jimbolia:


· A 356;


· A 350/1;


· A 345/1;


· Ps 347;


· Ps 280/1;


· Ps 357/1;


· Cc 348;


· Cc 344.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul Controlul Legalitătii, Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu şi Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;


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


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.
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                                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









              Ciuciulete Petru

                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului


Local Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 7656 din 13.10.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală prin care se propune desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală;


Ţinând cont de prevederile art. 11 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 , alin. (9) şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează d-l VÂNĂTORU NICOLAE  pentru a face 


parte din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Şcolii cu clasele I – VIII nr. 1 Jimbolia;


- D-lui Vânătoru Nicolae
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










Ciuciulete Petru

                               CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


ORAŞUL JIMBOLIA


CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA

privind împuternicirea organelor abilitate pentru aplicarea sancţiunilor 


prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011



Consiliul Local al oraşului Jimbolia,



Având în vedere referatul nr. 7936/13.10.2011 al Serviciului Urbanism, prin care se propune împuternicirea Poliţiei oraşului Jimbolia şi a Detaşamentului 4 de Jandarmi Jimbolia pentru a aplica sancţiunile prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011;



În temeiul art. 36 alin. 9 şi art.  45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată.


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se împuterniceşte Poliţia oraşului Jimbolia şi Detaşamentul 4 de Jandarmi Jimbolia pentru a aplica sancţiunile prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011



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, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;


· Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului;


· Poliţiei oraşului Jimbolia;

· Detaşamentului 4 de Jandarmi Jimbolia.
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                                        Contrasemnează



  Secretar
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