
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  8431 din 26.10.2011 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local, pe trimestrul III al anului 201;

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

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

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

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  8432 din  26.10.2011 al serviciului buget, contabilitate, 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

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

Actelor normative şi contencios administrativ al  Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;

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

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 400407, Jimbolia, nr. 
topo. CC 10021/1, în scopul scoaterii la licitaţie în vederea concesionării

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 6618 din 24.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea unei suprafeţe de 3.000 mp. din 
terenul cuprins în C.F. 400407, Jimbolia, nr. topo. CC 10021/1, teren aflat în domeniul 
privat al oraşului Jimbolia, în suprafaţă totală de 13557 mp., teren intravilan;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea unei suprafeţe  de 3.000 mp din terenul
intravilan situat în Jimbolia, cuprins în C F.  400407, Jimbolia, nr. topo CC 10021/1.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului
Jimbolia, are categoria de folosinţă „curţi construcţii” şi nu a fost revendicat de foştii 
proprietari.

Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie a suprafeţei de teren 3.000 mp, 
cuprinsă în C.F. 400407, Jimbolia, nr. topo. CC 10021/1, pentru concesionarea în vederea 
construirii unor spaţii de depozitare cereale, utilaje agricole, după efectuarea operaţiunilor 
de dezlipire, avizate de OCPI Timiş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 262 din 

14.12.2006

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 8303 din 24.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale 

prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 262 
din 14.12.2006 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. T. Vladimirescu, nr. 26;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se modifică art. 1 al HCL nr. 262 din 14.12.2006, care va avea 
următorul cuprins:

„Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului MÂRZA 
CONSTANTIN, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu  
nr. 24 - 26, în   suprafaţă de 524 mp., înscris în CF nr. 402361 Jimbolia, nr. topo. 2 
391/1 şi 2392/1, care a   cumpărat imobilul  în conformitate cu prevederile Legii nr. 
112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 1433 mp. va plăti chirie 
conform actelor normative în vigoare, sau poate să-l cumpere.”

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 impozite şi taxe locale;
- D-lui Mârza Constantin, str. T. Vladimirescu, nr. 26
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 de lei, aflate în sold 

la data de 31 decembrie a anului

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 8257 din 21.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale 

prin care se propune anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 de lei, aflate 
în sold la data de 31 decembrie a anului;

Ţinând cont de prevederile art. 178 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată şi actualizată;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se anulează creanţele fiscale restante, mai mici de 40 de lei, aflate în 
sold la data de 31 decembrie a anului. 

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 impozite şi taxe locale;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  stabilirea cotei impozitelor ce se determină pe bază de 
cotă procentuală şi a cuantumului unor impozite ce sunt stabilite în sumă 
fixă, pentru anul fiscal 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 8256 din 21.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale 

prin care se propune stabilirea cotei impozitelor ce se determină pe bază de cotă 
procentuală şi a cuantumului unor impozite ce sunt stabilite în sumă fixă, pentru 
anul fiscal 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 253 alin. (6), art. 275 alin. (1) şi (2) şi art. 
279  alin. (1) şi (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă cota de impozitare de 20% din valoarea de inventar a
clădirii înregistrate în contabilitate, pentru clădirile care nu au fost reevaluate în 
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Art. 2. – Se aprobă cota de impozitare de 40% din valoarea de inventar a 
clădirii înregistrate în contabilitate, pentru clădirile care nu au fost reevaluate în 
ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Art. 3. – Se aprobă suma de 0.5 lei /mp reprezentând impozit pe spectacol, 
în cazul discotecilor.

Art. 4. – Se aprobă taxa hotelieră de 1% aplicată la tarifele de cazare 
practicate de unităţile hoteliere.

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 impozite şi taxe locale;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  suportarea de către contribuabil a comisionului perceput de furnizorul de 
servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 8258 din 21.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale 

prin care se propune suportarea de către contribuabil a comisionului perceput de 
furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice;

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. “b”, art. 10 alin. (2) din H.G. 
nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi de prevederile 
Ordinului  nr. 95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent 
efectuării plăţii electronice a impozitelor şi taxelor, va fi suportat de către 
contribuabil, la fel ca orice plată online efectuată cu cardul.

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 impozite şi taxe locale;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind schimbarea destinaţiei clădirii din Clarii Vii din 
„fostă magazie” în  spaţii de locuit

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 8369 din 25.10.2011 al Serviciului 

impozite şi taxe locale  prin care se propune schimbarea destinaţiei clădirii din 
Clarii Vii, din „fostă magazie” în  spaţii de locuit, datorită numărului mare de 
solicitări de spaţii de locuit, din partea locuitorilor din Clarii Vii;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei clădirii  din Clarii Vii, 
imobil identificat prin C.F. nr. 401104, top. 1152-1153/b/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 
1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 1158/a/2/1, din „fostă magazie” în spaţii de locuit.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului impozite şi taxe locale ;
- OCPI Timiş
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind numerotarea  apartamentelor  existente în clădirea „fostă magazie” 
din Clarii Vii

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8370 din 25.10.2011 al Serviciului  impozite şi 

taxe locale prin care se propune  numerotarea  apartamentelor  existente în clădirea 
„fostă magazie” din Clarii Vii;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă numerotarea apartamentelor  existente în clădirea 
„fostă magazie” din Clarii Vii, identificată prin C.F. nr. 401104, top. 1152-
1153/b/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 1158/a/2/1,  
după cum urmează :  

- apartamentul nr. 1 – compus din cameră de 6,9 x 5,4 mp, cameră de 
5,5 x 3,1 mp, cameră de 3,5 x 3,4 mp, bucătărie de 2 x 3,4 mp;

- apartamentul nr. 2 – compus din cameră de 7 x 5,5 mp şi  cameră de 7 
x 5,5 mp;

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului impozite şi taxe locale;

Nr.   192    /27 octombrie 2011                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
      Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
        Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele (familiile) care 
ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă magazie” din Clarii Vii

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 8368  din 25.10.2011  al Serviciului Impozite şi Taxe 

Locale prin care se propune întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele 
(familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă magazie” din Clarii 
Vii;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se aprobă întocmirea contractelor de închiriere pentru 
persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă 
magazie” din Clarii Vii, după cum urmează:

apartamentul nr. 1 – familia RĂDUCAN IULIANA MARCELA;
apartamentul nr. 2 – familia RUSU VASILE MIHAI.

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 Impozite şi Taxe Locale
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Convenţiei de înfrăţire şi colaborare între oraşul Jimbolia, 
judeţul Timiş din România şi oraşul Dunajká Streda din Republica Slovacă

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8439 din 26.10.2011 al Serviciului Administraţie 

Publică Locală, prin care se propune aprobarea Convenţiei de înfrăţire şi colaborare între 
oraşul Jimbolia, judeţul Timiş din România şi oraşul Dunajká Streda din Republica 
Slovacă.

Având în vedere art. 16 din Legea 215/2011 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată;

Ţinând cont de avizul favorabil al Ministerului administraţiei şi internelor, Direcţia 
Generală de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale nr. 171487/03.10.2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7) lit. ”b” şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Convenţia de înfrăţire şi colaborare între oraşul Jimbolia, 
judeţul Timiş din România şi oraşul Dunajká Streda din Republica Slovacă, prevăzută în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatori şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a

postului, poz. 78 din Statul de funcţii, brancardier, în asistent medical medicină 
generală la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8154 din 24.10.2011 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea pe perioadă 
determinată, 01.11.2011 – 01.11.2012, a postului, poz. 78 din Statul de funcţii, 
brancardier, în asistent medical medicină generală, 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, pe perioadă determinată, 
01.11.2011 – 01.11.2012, a postului poz. 78 din Statul de funcţii, brancardier, în 
asistent medical medicină generală, la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia.

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
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe 
perioadă determinată, al d-nei dr. Popescu Manuela Monica

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7722 din 24.10.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii 
contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, al d-nei dr. Popescu 
Manuela Monica, pe o perioadă de 12 luni, respectiv 01.11.2011 – 01.11.2012.

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. Popescu Manuela Monica, 
medic specialist medicină de laborator, cu 12 luni, pe perioada 01.11.2011 –
01.11.2012. 

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 Dr. Popescu Manuela Monica.

Nr.   196     din 27 octombrie 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              Boldor Augustin

                              CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea casării autoturismului cu numărul de înmatriculare 
TM 09 NAC

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 8199  din  20.10.2011 al Compartimentului transport

Public Local prin care se propune adoptarea unei hotărâri de casare a 
autoturismului cu numărul de înmatriculare TM 09 NAC, transmis fără plată de 
Consiliul Judeţean Timiş către Primăria Jimbolia prin Dispoziţia nr. 
134/27.05.2008;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrobă casarea autoturismnului Mitsubishi Saproro 2,4 I, cu 
numărul de înmatriculare TM 09 NAC, număr de identificare 
JMBTNE16AJY551146, anul fabricaţiei 1988, numărul şi seria certificatului de 
înmatriculare T00186535M, număr de inventar 2136.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane

Nr.   197  din 27 octombrie 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Boldor Augustin

                                       
    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA - JUDEŢUL 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea înfiinţării SERVICIULUI DE  SALUBRIZARE 
a oraşului Jimbolia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
şi a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizarea a oraşului 
Jimbolia

Consiliul Local a orasului Jimbolia -  judeţul TIMIS ;
Având în vedere referatul nr. 8444 din 26.10.2011  al Serviciului Urbanism prin 

care se propune necesitatea aprobării înfiinţării Serviciului de salubrizare al orasului 
Jimbolia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale 
Serviciului de salubrizare al oraşului Jimbolia,  precum şi Avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) şi art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice;

În baza prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
art. 1, alin. (1) şi art. 6, alin. (1), litera „h”;

În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare 
a localităţilor şi a Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini cadru al salubrizare a localităţilor,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. „a” şi lit. „d” şi alin. (3), litera „b”, 
art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. – Se aprobă înfiinţarea Serviciului de salubrizare al oraşului Jimbolia.
Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de 

salubrizare al oraşului Jimbolia conform Anexei  nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare a oraşului 
Jimbolia conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică la : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţului Timis;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism
- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva;
- Serviciului de salubrizare al oraşului Jimbolia

Nr.  198  din data de 27 octombrie 2011
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                            

                                                                         BOLDOR AUGUSTIN
                                                            VIZAT,

                                           SECRETAR
                                         NIŢOI IONEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi pentru, un nr. de 0 voturi 
împotrivă şi un nr. de 0 abţineri, voturile exprimându-se prin vot deschis. 



ROMÂNIA - JUDEŢUL  TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind gestiunea delegată  şi  aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de salubrizare

Avînd în vedere referatul nr. 8443 din 26.10.2011 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

În conformitate prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 
în speţă articolul 31 alin. (1), lit. “b”, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 
101/2006 privind serviciul de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. “d” şi alin. 6 lit. a, pct. 14, precum şi ale art. 
45 alin.1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.  1.  -  Se aprobă forma de gestiune delegată pentru serviciul de salubrizare  pentru 
activităţile de:

a) curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheţ;
b) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice.

   Art. 2. – Se aprobă atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, activităţile de: curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ şi maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea 
căilor publice, operatorului S.C. Peisaj Hosta S.R.L., înregistrat la Registrul Comerţului Timiş 
sub nr. J/35/505/1995,  CUI  RO  7283303, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă tarifele practicate de operator penrtu activităţile serviciului de 
salubrizare delegate, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aproba inventarul cu bunurile imobile şi mobile anexa la contract de  delegare 
a gestiunii, conform anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Se împuterniceşte Dl. KABA GABOR – Primarul Oraşului Jimbolia, posesor al 
C.I. seria TM, nr. 834209, CNP  1571126352357, să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia, „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”,  
astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1  la prezenta hotărâre.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţului Timis;
- Serviciului administraţie publică locală;
- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva;
- SC Peisaj Hosta SRL

Nr.  199 din data de 27 octombrie 2011
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                            

                                                                            BOLDOR AUGUSTIN
                                                            VIZAT,

                                           SECRETAR
                                         NIŢOI IONEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de  17 voturi pentru, un nr. de 0 voturi împotrivă şi un 
nr. de 0 abţineri, voturile exprimându-se prin vot deschis. 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 154/28 iulie 2011 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8371din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism prin

care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 154/28 iulie
2011 privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de 
cereale;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 154/28 
iulie 2011 privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor 
terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit 
de cereale.

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

   Nr.  200  din 27 octombrie 2011            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402311, Jimbolia, nr. 
topo. 569

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8359 din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea, în două parcele, a terenului în 
suprafaţă de 6576 mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, cuprins în C.F. 402311, nr. 
topo.569, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea în două parcele a terenului în suprafaţă de 6576
Mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, cuprins în C F.  402311, nr. topo 569.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia.

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

Nr.     201  din 27 octombrie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,   
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402333, Jimbolia, nr. 
topo. 573

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8360 din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea, în două parcele, a terenului în 
suprafaţă de 681 mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a, cuprins în C.F. 402333, nr. 
topo.573, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea în două parcele a terenului în suprafaţă de 681
mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a, cuprins în C F.  402333, nr. topo 573.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia.

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

Nr.   202    din 27 octombrie 2011                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,   
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a unor terenuri din oraşul 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8394 din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri 
din oraşul Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri din oraşul
Jimbolia, după cum urmează:

- Teren înscris în CF nr. 401135 Jimbolia, nr. topo. 4267/3, din „altele” în „curţi-
construcţii”, pe acest teren există edificat forajul de apă F8;

- Teren înscris în CF nr. 401102 Jimbolia, nr. topo. 4071, din „altele” în „curţi-
construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de 
canalizare ape uzate, pe strada Ion Vidu;

- Teren înscris în CF nr. 401099 Jimbolia, nr. topo. 1185, din „altele” în „curţi-
construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de 
canalizare ape uzate, pe strada George Enescu;

- Teren înscris în CF nr. 401100 Jimbolia, nr. topo. 312/1, din „altele” în „curţi-
construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de 
canalizare ape uzate, pe strada Calea Mărăşeşti;

- Teren înscris în CF nr. 401101 Jimbolia, nr. topo. 188, din „altele” în „curţi-
construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de 
canalizare ape uzate, pe strada Calea Moţilor.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.

Nr.    203   din 27 octombrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,   
Niţoi Ionel 



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

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8265 din 25.10.2011 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 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. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii publice;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
- Consiliului Judeţean Timiş.

Nr.    204 din 27 octombrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                     Boldor Augustin

  
                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru lucrări de 

racordare la reţeaua electrică, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8220 din 26.10.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea alocării 
sumei de 19.248,04 lei din bugetul local, pentru lucrări de racordare la reţeaua 
electrică, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 19.248,04 lei din bugetul local, pentru 
lucrări de racordare la reţeaua electrică, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

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.   205 / 27 octombrie 2011     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Boldor Augustin 

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 8224 /27.10.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 27 octombrie 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Boldor Augustin
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul III al 
anului 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 183 cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al 
anului 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 184  cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 185 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafeţe de 3000 mp teren din CF 
400407, pentru scoatere la licitaţie în vederea concesionării.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 186  cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 262 din 14 decembrie 

2006 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr. 26.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 187  cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 de 

lei, aflate în sold la 31 decembrie a anului.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 188  cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei impozitelor, ce se determină pe bază de 
cotă procentuală, şi a cuantumului unor impozite şi taxe locale, ce sunt stabilite în 
sumă fixă, pentru anul fiscal 2012.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 189  cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de 

servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice,  de către contribuabili.
9. S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 190  cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei clădirii „fostă grădiniţă” din 

Clarii Vii, în spaţii de locuit.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 191  cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind numerotarea apartamentelor existente în clădirea „fostă 
grădiniţă”, din Clarii Vii.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 192  cu unanimitate de voturi.



12. Proiect de hotărâre privind întocmirea contractelor de închiriere pentru familiile 
care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă grădiniţă”, din Clarii 
Vii. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 193  cu unanimitate de voturi.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Înfrăţire şi Colaborare între 

oraşul  JIMBOLIA, judeţul Timiş din România şi oraşul DUNAJSKÁ 
STREDA din Republica Slovacă.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 194  cu unanimitate de voturi.
14. Proiect de hotărâre privind transformarea pe perioadă determinată, 01.11.2011 –

01.11.2012, a postului temporar vacant, poz 78 din statul de funcţii, brancardier, în 
asistent medical medicină generală.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 195  cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de muncă pe perioadă 
determinată pentru d-na Dr. Popescu Manuela – Monica, pe o perioadă de 12 luni.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 196  cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării autoturismului cu numărul de 
înmatriculare TM 09 NAC.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 197  cu 15 voturi „pentru”, 1 
„împotrivă” şi o „abţinere”.

17. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare în oraşul Jimbolia
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 198  cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune şi a Contractului de 
delegare a serviciului de salubrizare către S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 199  cu unanimitate de voturi.
19. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 

154/28 iulie 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 200  cu 16 voturi „pentru” şi o 
„abţinere”

20. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 
402311, Jimbolia, nr. topo. 569
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 201  cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402333, 
Jimbolia, nr. topo. 573.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 202  cu unanimitate de voturi.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a unor 
terenuri din oraşul Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 203  cu unanimitate de voturi.

23. Proiect de hotărâre privind privind  completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 204  cu unanimitate de voturi.

24. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul 
local pentru lucrări de racordare la reţeaua electrică, la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 205  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 27 octombrie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

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

În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul III al anului 
2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2011.
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Jimbolia.
4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafeţe de 3000 mp teren din CF 400407, 
pentru scoatere la licitaţie în vederea concesionării.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 262 din 14 decembrie 2006 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. T. 
Vladimirescu nr. 26.
6. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 de lei, aflate 
în sold la 31 decembrie a anului.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei impozitelor, ce se determină pe bază de cotă 
procentuală, şi a cuantumului unor impozite şi taxe locale, ce sunt stabilite în sumă fixă, 
pentru anul fiscal 2012.
8. Proiect de hotărâre privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii 
selectat, aferent efectuării plăţii electronice,  de către contribuabili.
9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei clădirii „fostă magazie” din Clarii Vii, în 
spaţii de locuit.
10. Proiect de hotărâre privind numerotarea apartamentelor existente în clădirea „fostă 
magazie”, din Clarii Vii.
11. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru familiile care 
ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă magazie”, din Clarii Vii. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Înfrăţire şi Colaborare între 
oraşul  JIMBOLIA, judeţul Timiş din România şi oraşul DUNAJSKÁ STREDA din 
Republica Slovacă.
13. Proiect de hotărâre privind transformarea pe perioadă determinată, 01.11.2011 –
01.11.2012, a postului temporar vacant, poz 78 din statul de funcţii, brancardier, în asistent 
medical medicină generală.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de muncă pe perioadă 
determinată pentru d-na Dr. Popescu Manuela – Monica, pe o perioadă de 12 luni.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării autoturismului cu numărul de înmatriculare 
TM 09 NAC.
16. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare în oraşul Jimbolia
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune şi delegării serviciului de 
salubrizare către S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
18. Probleme ale comisiilor de specialitate.
19. Probleme ale Primăriei.
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20. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 154/28.07.2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 402311 Jimbolia, 

nr. topo. 569.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 402333 Jimbolia, 

nr. topo. 573.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a unor terenuri din 

oraşul Jimbolia.
5. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Jimbolia
6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 19.248,04 lei din bugetul local pentru 

lucrări de racordare la reţeaua electrică, la Spitalul Dr. Karl Diel 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  supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Boldor supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 29.09.2011 care 

se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Boldor supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 14.10.2011 

care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul
III al anului 2011.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 183

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

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  184
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D-l Boldor prezintă referatul privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă Jimbolia.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  185

D-l Boldor prezintă referatul privind dezlipirea unei suprafeţe de 3000 mp teren din CF 
400407, pentru scoatere la licitaţie în vederea concesionării.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  186

D-l Boldor prezintă referatul privind modificarea art. 1 al HCL nr. 262 din 14 decembrie 
2006 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, 
str. T. Vladimirescu nr. 26.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  187

D-l Boldor prezintă referatul privind anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 
de lei, aflate în sold la 31 decembrie a anului.

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.  188
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D-l Boldor prezintă referatul privind stabilirea cotei impozitelor, ce se determină pe bază 
de cotă procentuală, şi a cuantumului unor impozite şi taxe locale, ce sunt stabilite în sumă 
fixă, pentru anul fiscal 2012.

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 precizează că e vorba de o creştere semnificativă a impozitului pe clădiri la persoane 

fizice, la cei care nu au făcut reeveluările conform legii.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  189

D-l Boldor prezintă referatul privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de 
servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice, de către contribuabili.

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 precizează că este vorba de comisionul pentru plăţile online a impozitelor şi taxelor 

locale.
D-l Toth întreabă de ce contribuabilul trebuie să suporte acest comission.
D-l Niţoi precizează că probabil există primării care pot suporta din bugetul local acest 

comision, la noi nu este cazul.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  190

D-l Boldor prezintă referatul privind schimbarea destinaţiei clădirii „fostă magazie” din 
Clarii Vii, în spaţii de locuit.

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 Rackozi întreabă dacă aceste locuinţe se vor putea cumpără de către chiriaşi în baza legii 

112.
D-l Niţoi precizează că aceste locuinţe vor putea fi cumpărate, dar în baza altor legi.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  191

D-l Boldor prezintă referatul privind numerotarea apartamentelor existente în clădirea 
„fostă magazie”, din Clarii Vii.

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  192

D-l Boldor prezintă referatul privind încheierea contractelor de închiriere pentru 
familiile care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă magazie”, din Clarii Vii. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 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.  193

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea Convenţiei de Înfrăţire şi Colaborare 
între oraşul  JIMBOLIA, judeţul Timiş din România şi oraşul DUNAJSKÁ STREDA din 
Republica Slovacă.

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.  194

D-l Boldor prezintă referatul privind transformarea pe perioadă determinată, 01.11.2011 
– 01.11.2012, a postului temporar vacant, poz 78 din statul de funcţii, brancardier, în asistent
medical medicină generală.

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 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.  195

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea prelungirii contractului de muncă pe 
perioadă determinată pentru d-na Dr. Popescu Manuela – Monica, pe o perioadă de 12 luni.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  196

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea casării autoturismului cu numărul de 
înmatriculare TM 09 NAC.

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 Ciuciulete care spune că acest autoturism nu a fost niciodată în curtea primăriei, 

maşina figurează doar în acte.
D-l Niţoi precizează că în anul 2008, Consiliul Judeţean a transmis gratuit această maşina. 

Când s-a mers după maşină, s-a observat că aceasta este nefuncţională, iar costurile reparaţiilor erau 
foarte ridicate. S-a făcut un proces verbal de custodie şi maşina a rămas în garajul CJT, dar este în 
inventarul nostru.

D-l Pop întreabă de ce s-a făcut această preluare?
D-l Niţoi spune că oferta a venit de la Consiliul Judeţean şi noi am acceptat, nu pot fi refuzate 

asemenea oferte. 
D-şoara Cârlig ia cuvântul şi spune că ar fi trebuit să se fi venit cu o notă de constatare făcută 

de un service autorizat, din care să reiasă starea maşinii. După aceea se poate hotărî casarea.
D-l Boldor spune că prima dată se face casarea, apoi se fac demersurile pentru constatare.
D-şoara Cîrlig  spune că prima dată trebuia făcută propunerea de casare, cu nota justificativă, 

apoi să se solicite casarea.
D-l Boldor spune că s-au aprobat la începutul anului listele cu casările, acum se aprobă 

casarea unui singur obiect. 
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi „pentru”, 1 

„împotrivă” (D-l Macovei) şi o „abţinere” (d-l Vânătoru) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  197

D-l Boldor prezintă referatul privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare 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.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  198

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea formei de gestiune şi delegării serviciului 
de salubrizare către S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

HOTĂRÂREA NR.  199

D-l Boldor prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 154/28.07.2011.
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 Niţoi precizează că în conformitate cu legislaţia acuală incidentă nu mai e voie să se scadă 

din spaţiul verde. A venit aviz de nelegalitate de la prefectură, aşa că suntem nevoiţi să abrogăm 
hotărârea.

D-l Ciuciulete întreabă de ce s-a făcut aşa Planul urbanistic general?
D-l Boldor spune că se fac demersuri pentru schimbarea PUG-ului, este mai mult spaţiu verde 

decât prevede legea.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă 16 voturi „pentru” şi o 

„abţinere” (d-l Rakoczi) se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  200

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 402311 
Jimbolia, nr. topo. 569.

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.  201

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 402333 
Jimbolia, nr. topo. 573.

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.  202

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a unor 
terenuri din oraşul Jimbolia.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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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.  203

D-l Boldor prezintă referatul privind 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-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  204

D-l Boldor prezintă referatul privind abrogarea alocarea sumei de 19.248,04 lei din 
bugetul local pentru lucrări de racordare la reţeaua electrică, 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 Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  205

Se trece la Probleme curente ale comisiilor de specialitate
Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă care prezintă referatul serviciului Impozite şi 

taxe locale prin care se aduce la cunoştiinţă situaţia locativă a imobilului de pe str. Moţilor nr. 11, ap. 
2 care a fost eliberat de Sava Cezarică. În locul acestuia imobilul a fost închiriat d-nei Mocanu Elena 
Anca, aceasta fiind prima pe lista de priorităţi.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Boldor prezintă adresa nr. 2391 din 24.10.2011 a Grădiniţei cu program prelungit 

Jimbolia, care solicită avizul Consiliului Local pentru întregirea normei de administrator patrimoniu 
cu 0.5 normă, deoarece prin desfinţarea centrelor bugetare, administratorului i-au revenit sarcini 
precum cea de casier şi magazioner.

D-l Boldor supune spre aprobare solicitarea care se aprobă cu unanimitate.
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Se trece la Diverse:
Ia cuvântul d-l Pop care spune că în Clarii Vii, în clădirea din apropierea forajului, locuiesc 3 

familii. Energia electrică pentru aceste locuinţe a fost asigurată de Aquatim de la foraj. Nu e normal
aşa, ar trebui rezolvată această problemă.

D-l Pop mai precizează că forajul nr. 9 nu se mai poate utiliza, este contaminat cu vegetaţie.
D-l Meszaros spune că la piaţă stau comercianţii pe trotuar, cu toate că în piaţa mai sunt 

locuri libere. Din cauza acestora abia se poate circula prin faţa pieţei.
D-l Tabeică spune că s-a făcut piaţă în zona gării, dar nu se foloseşte, propune să se mute din 

nou în cartierul Futok.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Boldor 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

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  8431 din  26.10.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III al anului 201;

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


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

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


HOTĂRĂŞTE


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

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor

 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului

 – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.     183    din 27 octombrie 2011


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ



Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                         Niţoi Ionel





        







ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  8432 din  26.10.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2011;


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


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

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


HOTĂRĂŞTE


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

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


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

Actelor normative şi contencios administrativ al  Instituţiei 

Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.    184       din 27 octombrie 2011


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ



Boldor Augustin


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                        Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 400407, Jimbolia, nr. topo. CC 10021/1, în scopul scoaterii la licitaţie în vederea concesionării


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 6618 din 24.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea unei suprafeţe de 3.000 mp. din terenul cuprins în C.F. 400407, Jimbolia, nr. topo. CC 10021/1, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, în suprafaţă totală de 13557 mp., teren intravilan;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă dezlipirea unei suprafeţe  de 3.000 mp din terenul

intravilan situat în Jimbolia, cuprins în C F.  400407, Jimbolia, nr. topo CC 10021/1.


Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului


Jimbolia, are categoria de folosinţă „curţi construcţii” şi nu a fost revendicat de foştii proprietari.



Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie a suprafeţei de teren 3.000 mp, cuprinsă în C.F. 400407, Jimbolia, nr. topo. CC 10021/1, pentru concesionarea în vederea construirii unor spaţii de depozitare cereale, utilaje agricole, după efectuarea operaţiunilor de dezlipire, avizate de OCPI Timiş.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.


Nr.   186   din 27 octombrie 2011

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                    Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,   






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 262 din 14.12.2006


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 8303 din 24.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 262 din 14.12.2006 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. T. Vladimirescu, nr. 26;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se modifică art. 1 al HCL nr. 262 din 14.12.2006, care va avea următorul cuprins:


„Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului MÂRZA CONSTANTIN, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu  nr. 24 - 26, în   suprafaţă de 524 mp., înscris în CF nr. 402361 Jimbolia, nr. topo. 2 391/1 şi 2392/1, care a   cumpărat imobilul  în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 1433 mp. va plăti chirie conform actelor normative în vigoare, sau poate să-l cumpere.”


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 impozite şi taxe locale;


· D-lui Mârza Constantin, str. T. Vladimirescu, nr. 26


Nr.187  din 27 octombrie 2011                  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Boldor Augustin

                                 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 8257 din 21.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale prin care se propune anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului;



Ţinând cont de prevederile art. 178 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi actualizată;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se anulează creanţele fiscale restante, mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. 


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 impozite şi taxe locale;


Nr.  188  din 27 octombrie 2011   

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Boldor Augustin

                                      CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  stabilirea cotei impozitelor ce se determină pe bază de 

cotă procentuală şi a cuantumului unor impozite ce sunt stabilite în sumă fixă, pentru anul fiscal 2012


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 8256 din 21.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale prin care se propune stabilirea cotei impozitelor ce se determină pe bază de cotă procentuală şi a cuantumului unor impozite ce sunt stabilite în sumă fixă, pentru anul fiscal 2012;



Ţinând cont de prevederile art. 253 alin. (6), art. 275 alin. (1) şi (2) şi art. 279  alin. (1) şi (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă cota de impozitare de 20% din valoarea de inventar a


clădirii înregistrate în contabilitate, pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Art. 2. – Se aprobă cota de impozitare de 40% din valoarea de inventar a clădirii înregistrate în contabilitate, pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.


Art. 3. – Se aprobă suma de 0.5 lei /mp reprezentând impozit pe spectacol, în cazul discotecilor.


Art. 4. – Se aprobă taxa hotelieră de 1% aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere.


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 impozite şi taxe locale;


Nr. 189 din 27 octombrie 2011   

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Boldor Augustin

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  suportarea de către contribuabil a comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 8258 din 21.10.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale prin care se propune suportarea de către contribuabil a comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice;



Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. “b”, art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi de prevederile Ordinului  nr. 95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice a impozitelor şi taxelor, va fi suportat de către contribuabil, la fel ca orice plată online efectuată cu cardul.


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 impozite şi taxe locale;

Nr.  190 din 27 octombrie 2011   

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Boldor Augustin

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind schimbarea destinaţiei clădirii din Clarii Vii din 

„fostă magazie” în  spaţii de locuit


Consiliul local al oraşului Jimbolia,


Văzând referatul nr. 8369 din 25.10.2011 al Serviciului 


impozite şi taxe locale  prin care se propune schimbarea destinaţiei clădirii din Clarii Vii, din „fostă magazie” în  spaţii de locuit, datorită numărului mare de solicitări de spaţii de locuit, din partea locuitorilor din Clarii Vii;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. –  Se aprobă schimbarea destinaţiei clădirii  din Clarii Vii, imobil identificat prin C.F. nr. 401104, top. 1152-1153/b/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 1158/a/2/1, din „fostă magazie” în spaţii de locuit.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului impozite şi taxe locale ;

· OCPI Timiş

Nr.    191 din  27 octombrie 2011
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


                                                                           Boldor Augustin





CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind numerotarea  apartamentelor  existente în clădirea „fostă magazie” din Clarii Vii


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8370 din 25.10.2011 al Serviciului  impozite şi 


taxe locale prin care se propune  numerotarea  apartamentelor  existente în clădirea „fostă magazie” din Clarii Vii;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă numerotarea apartamentelor  existente în clădirea 


„fostă magazie” din Clarii Vii, identificată prin C.F. nr. 401104, top. 1152-1153/b/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 1158/a/2/1,  după cum urmează :  


- apartamentul nr. 1 – compus din cameră de 6,9 x 5,4 mp, cameră de 5,5 x 3,1 mp, cameră de 3,5 x 3,4 mp, bucătărie de 2 x 3,4 mp;


- apartamentul nr. 2 – compus din cameră de 7 x 5,5 mp şi  cameră de 7 x 5,5 mp;

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală; 


· Serviciului impozite şi taxe locale;


Nr.   192    /27 octombrie 2011
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









       Boldor Augustin





CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,





        Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă magazie” din Clarii Vii


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 8368  din 25.10.2011  al Serviciului Impozite şi Taxe 


Locale prin care se propune întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă magazie” din Clarii Vii;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. –  Se aprobă întocmirea contractelor de închiriere pentru 


persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă magazie” din Clarii Vii, după cum urmează:


apartamentul nr. 1 – familia RĂDUCAN IULIANA MARCELA;


apartamentul nr. 2 – familia RUSU VASILE MIHAI.

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 Impozite şi Taxe Locale


Nr. 193 din 27 octombrie 2011     
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


          Boldor Augustin

                                                                    


                                  CONTRASEMNEAZĂ 





        SECRETAR,





        Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Convenţiei de înfrăţire şi colaborare între oraşul Jimbolia, judeţul Timiş din România şi oraşul Dunajká Streda din Republica Slovacă

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8439 din 26.10.2011 al Serviciului Administraţie 


Publică Locală, prin care se propune aprobarea Convenţiei de înfrăţire şi colaborare între oraşul Jimbolia, judeţul Timiş din România şi oraşul Dunajká Streda din Republica Slovacă.



Având în vedere art. 16 din Legea 215/2011 a administraţiei publice locale,


republicată şi actualizată;



Ţinând cont de avizul favorabil al Ministerului administraţiei şi internelor, Direcţia Generală de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale nr. 171487/03.10.2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7) lit. ”b” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Convenţia de înfrăţire şi colaborare între oraşul Jimbolia, judeţul Timiş din România şi oraşul Dunajká Streda din Republica Slovacă, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


Nr.  194   din 28 octombrie 2011

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                      Boldor Augustin


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a


postului, poz. 78 din Statul de funcţii, brancardier, în asistent medical medicină generală la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8154 din 24.10.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea pe perioadă determinată, 01.11.2011 – 01.11.2012, a postului, poz. 78 din Statul de funcţii, brancardier, în asistent medical medicină generală, 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, pe perioadă determinată, 01.11.2011 – 01.11.2012, a postului poz. 78 din Statul de funcţii, brancardier, în asistent medical medicină generală, la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia.


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. 195  / 27 octombrie 2011 


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                               Boldor Augustin 





   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. Popescu Manuela Monica

Consiliul local al oraşului Jimbolia;



Văzând referatul nr. 7722 din 24.10.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, al d-nei dr. Popescu Manuela Monica, pe o perioadă de 12 luni, respectiv 01.11.2011 – 01.11.2012.


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. Popescu Manuela Monica, medic specialist medicină de laborator, cu 12 luni, pe perioada 01.11.2011 – 01.11.2012. 


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 Dr. Popescu Manuela Monica.

Nr.   196     din 27 octombrie 2011      
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








               Boldor Augustin


                              CONTRASEMNEAZĂ ,


                                        SECRETAR

                                          Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea casării autoturismului cu numărul de înmatriculare 


TM 09 NAC


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 8199  din  20.10.2011 al Compartimentului transport


Public Local prin care se propune adoptarea unei hotărâri de casare a autoturismului cu numărul de înmatriculare TM 09 NAC, transmis fără plată de Consiliul Judeţean Timiş către Primăria Jimbolia prin Dispoziţia nr. 134/27.05.2008;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrobă casarea autoturismnului Mitsubishi Saproro 2,4 I, cu numărul de înmatriculare TM 09 NAC, număr de identificare JMBTNE16AJY551146, anul fabricaţiei 1988, numărul şi seria certificatului de înmatriculare T00186535M, număr de inventar 2136.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane


Nr.   197  din 27 octombrie 2011
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,










Boldor Augustin


    CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA - JUDEŢUL 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea înfiinţării SERVICIULUI DE  SALUBRIZARE 


a oraşului Jimbolia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare 


şi a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizarea a oraşului Jimbolia


Consiliul Local a orasului Jimbolia -  judeţul TIMIS ;


Având în vedere referatul nr. 8444 din 26.10.2011  al Serviciului Urbanism prin care se propune necesitatea aprobării înfiinţării Serviciului de salubrizare al orasului Jimbolia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de salubrizare al oraşului Jimbolia,  precum şi Avizul comisiei de specialitate;


În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) şi art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

În baza prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 1, alin. (1) şi art. 6, alin. (1), litera „h”;

În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare a localităţilor şi a Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al salubrizare a localităţilor,


În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. „a” şi lit. „d” şi alin. (3), litera „b”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE 


Art. 1. – Se aprobă înfiinţarea Serviciului de salubrizare al oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de salubrizare al oraşului Jimbolia conform Anexei  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare a oraşului Jimbolia conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică la : 


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis;


- Serviciului administraţie publică locală;

- Serviciului urbanism

- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva;




- Serviciului de salubrizare al oraşului Jimbolia


Nr.  198  din data de 27 octombrie 2011


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                            


                                                                         BOLDOR AUGUSTIN


                                                            VIZAT,


                                           SECRETAR


                                         NIŢOI IONEL


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi pentru, un nr. de 0 voturi împotrivă şi un nr. de 0  abţineri, voturile exprimându-se prin vot deschis. 


ROMÂNIA - JUDEŢUL  TIMIS


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind gestiunea delegată  şi  aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Avînd în vedere referatul nr. 8443 din 26.10.2011 al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului prin care precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;



În conformitate prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice în speţă articolul 31 alin. (1), lit. “b”, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare;


În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. “d” şi alin. 6 lit. a, pct. 14, precum şi ale art. 45 alin.1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


 
Art.  1.  -  Se aprobă forma de gestiune delegată pentru serviciul de salubrizare  pentru 

activităţile de:

a) curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;


b) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice.

   
Art. 2. – Se aprobă atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, activităţile de: curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ şi maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, operatorului S.C. Peisaj Hosta S.R.L., înregistrat la Registrul Comerţului Timiş sub nr. J/35/505/1995,  CUI  RO  7283303, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă tarifele practicate de operator penrtu activităţile serviciului de salubrizare delegate, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aproba inventarul cu bunurile imobile şi mobile anexa la contract de  delegare a gestiunii, conform anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Se împuterniceşte Dl. KABA GABOR – Primarul Oraşului Jimbolia, posesor al C.I. seria TM, nr. 834209, CNP  1571126352357, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Jimbolia, „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”,  astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1  la prezenta hotărâre.


Art. 6. –  Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis;


- Serviciului administraţie publică locală;


- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva;




- SC Peisaj Hosta SRL


Nr.  199  din data de 27 octombrie 2011


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                            


                                                                            BOLDOR AUGUSTIN


                                                            VIZAT,


                                           SECRETAR


                                         NIŢOI IONEL


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de  17 voturi pentru, un nr. de 0 voturi împotrivă şi un nr. de 0 abţineri, voturile exprimându-se prin vot deschis. 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 

nr. 154/28 iulie 2011 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8371din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism prin


care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 154/28 iulie 2011 privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 154/28 


iulie 2011 privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia pentru construire depozit de cereale.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


    Nr.   200  din 27 octombrie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                  Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402311, Jimbolia, nr. topo. 569

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8359 din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea, în două parcele, a terenului în suprafaţă de 6576 mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, cuprins în C.F. 402311, nr. topo.569, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă dezlipirea în două parcele a terenului în suprafaţă de 6576


Mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, cuprins în C F.  402311, nr. topo 569.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.


Nr.     201  din 27 octombrie 2011

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                    Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,   






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402333, Jimbolia, nr. topo. 573

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8360 din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea, în două parcele, a terenului în suprafaţă de 681 mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a, cuprins în C.F. 402333, nr. topo.573, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă dezlipirea în două parcele a terenului în suprafaţă de 681


mp situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a, cuprins în C F.  402333, nr. topo 573.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.
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                    Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,   






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a unor terenuri din oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8394 din 25.10.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri din oraşul Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri din oraşul


Jimbolia, după cum urmează:


· Teren înscris în CF nr. 401135 Jimbolia, nr. topo. 4267/3, din „altele” în „curţi-construcţii”, pe acest teren există edificat forajul de apă F8;


· Teren înscris în CF nr. 401102 Jimbolia, nr. topo. 4071, din „altele” în „curţi-construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de canalizare ape uzate, pe strada Ion Vidu;


· Teren înscris în CF nr. 401099 Jimbolia, nr. topo. 1185, din „altele” în „curţi-construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de canalizare ape uzate, pe strada George Enescu;


· Teren înscris în CF nr. 401100 Jimbolia, nr. topo. 312/1, din „altele” în „curţi-construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de canalizare ape uzate, pe strada Calea Mărăşeşti;


· Teren înscris în CF nr. 401101 Jimbolia, nr. topo. 188, din „altele” în „curţi-construcţii”, cu destinaţie teren pentru construire staţie de pompare pentru sistemul de canalizare ape uzate, pe strada Calea Moţilor.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.
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CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,   






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA                                    Primar


                                                                                                                        Kaba Gabor


HOTĂRÂREA

privind  completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  8265 din  25.10.2011 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 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. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


- Consiliului Judeţean Timiş.


Nr.    204  din 27 octombrie 2011  
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









                     Boldor Augustin

                                 CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru lucrări de racordare la reţeaua electrică, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8220 din 26.10.2011 al Serviciului buget, 


contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea alocării sumei de 19.248,04 lei din bugetul local, pentru lucrări de racordare la reţeaua electrică, la Spitalul  Dr. Karl Diel Jimbolia.

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


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 19.248,04 lei din bugetul local, pentru lucrări de racordare la reţeaua electrică, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


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
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