
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  9348 din 23.11.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

COD TRIM IV
VENITURI – TOTAL      83.00
1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 030218     21,00
2. Impozit şi taxa pe clădiri 070201     25,00
3. Venituri din concesiuni şi închirieri 300205     20,00
4. Alte venituri  din proprietate 300250       2,00
5. Taxe extrajudiciare de timbru 340202       5,00
6. Donaţii şi sponsorizări 370201     10,00

CHELTUIELI – TOTAL       83,00
1. Autorităţi publice 5102      -93,00

- bunuri şi servicii 510220     -50,00
- cheltuieli de capital       510270     -43,00

2. Învăţământ 6502      130,00
- bunuri şi servicii 650220     130,00

3. Sănătate 6602       19,25
- transferuri de capital 660251       19,25

4. Cultura, recreere şi religie 6702      100,00
- bunuri şi servicii 670220     100,00

5. Asigurări şi asistenţă socială 6802           - 7,50
- cheltuieli de personal 680210       - 7,50

6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002      - 65,75
- bunuri şi servicii 700220     - 65,75

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.       207      din 24 noiembrie 2011                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciuciulete Petru

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,

pentru anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9336 din 23 noiembrie  2011 al Serviciului Urbanism  

şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate 
din bugetul local, pentru anul 2011;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii, finanţate din bugetul 
local, pentru anul 2011, după cum urmează :

- La Capitolul C – Dotări se reduc punctele 1 – Licenţă programe SOFT cu 
20.000 lei şi 3 – Autoturism cu 23.000 lei, rezultând un Total Dotări de 107.000 
lei şi un TOTAL GENERAL de 2.518.930 lei.

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
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.  208  din 24 noiembrie 2011         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
               Ciuciulete Petru

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 9330 din 23.11.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

                  MII LEI
    TRIM IV

VENITURI – TOTAL                     52,16
1. Venituri din prestări servicii                  331008                                   9,91
2. Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate           331013                                   23,00
3. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea
cheluielilor de capital din domeniul sănătăţii                   431014                                   19,25

CHELTUIELI – TOTAL                                 52,16
1. Sănătate                                                                        66.10                                       29,16   

- cheltuieli de capital                                              66.10.71                                  29,16
2. Asigurări şi asistenţă socială                                       68.10                                       23,00

- cheltuieli de personal                                           681010                                      6,00
- bunuri şi servicii                                                  681020 17,00

3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                     7010                                           3,00
- cheltuieli de personal                                          701010                                       3,00

4. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare  8310                                      - 1,50
- bunuri şi servicii                                                   831020                                   - 1,50

5. Alte acţiuni economice                                                 8710                                    - 1,50
- cheltuieli de personal                                           871010                                   - 1,50

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. 209 din 24 noiembrie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                       
                                                                                                      Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9331 din 23 noiembrie  2011 al Serviciului Urbanism  

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum 
urmează :

- La Capitolul C – Dotări, se suplimentează punctul 2 – Monitor pentru 
urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu 2.910 lei, rezultând un Total 
Dotări de 519.300 lei.

- La Alte cheltuieli de Investiţii se introduce punctul 4 – Racordare la reţeaua 
electrică  a laboratorului de radiologie în valoare de 26.250 lei, rezultând un 
Total Cap. C. de 1.237.450 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.237.450 lei.

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
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.   210     din 24 noiembrie 2011           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciuciulete Petru

     CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 63 din 19 septembrie 1996 prin care s-a atribuit în folosinţă 
gratuită, Grupului Şcolar Agricol, suprafaţa de 5,00 ha teren 
agricol

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9116 din 16.11.2011 al Serviciului Urbanism prin

care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 63 din 19 
septembrie 1996 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită, Grupului Şcolar 
Agricol, suprafaţa de 5,00 ha teren agricol;

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. 63 
din 19 septembrie 1996 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită, Grupului 
Şcolar Agricol, suprafaţa de 5,00 ha teren agricol.

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.  211  din 24 noiembrie 2011     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 67 din data de 30.04.2009

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9307 din 23.11.2011 al Serviciului Urbanism prin

care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 67 din 
30.04.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia a imobilului Casei de cultură din Jimbolia;

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. 67 din 
30.04.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia a imobilului Casei de cultură din Jimbolia.

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.  212  din 24 noiembrie 2011      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea subapartamentării apartamentului nr. 2 al 
imobilului din Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 42

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9249 din 21.11.2011 al Serviciului Impozite şi 

taxe locale,  prin care se propune aprobarea  subapartamentării apartamentului nr. 
2 al imobilului din Jimbolia, strada Liviu Rebreanu, nr. 42, înscris în CF  
nr.400825-C1-U2 Jimbolia, nr. topo. 1896-1895/1/II;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă subapartamentarea apartamentului nr. 2 al 
imobilului din Jimbolia, strada Liviu Rebreanu, nr. 42, înscris în CF  nr.400825-
C1-U2 Jimbolia, nr. topo. 1896-1895/1/II.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale.

Nr.  213  din 24 noiembrie 2011          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciuciulete Petru

         CONTRASEMNEAZĂ,
                                             SECRETAR,

                  Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind compensarea chiriei pentru chiriaşul MARTALOGU GABRIELA din 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3 care a executat lucrări de reparaţii la 
imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr.7643 /21.11.2011 al Serviciului de impozite şi taxe locale 

prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de 
chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3, ce 
intrau în obligaţia proprietarului , în valoare totală de 413 lei;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din închiriere –
capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de reparaţii 
efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului – înlocuire a 
două ferestre care erau în stare avansată de degradare cu ferestre termopan cu tâmplărie 
PVC,  în valoare de 413 lei,  pentru chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3. 

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş ;

-     Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului de impozite şi taxe locale;
- D-nei Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 93, ap. 3. 

Nr. 214  din 24 noiembrie 2011                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                        Ciuciulete Petru

                                        CONTRASEMNEAZĂ,
   SECRETAR,
    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă”

din oraşul Jimbolia, pe anul 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.140/23.10.2003 

prin care s-a aprobat Regulamentul pentru atribuirea diplomei pentru „Cea mai 
frumoasă casă” şi referatul nr.  9136 din 16 noiembrie 2011  al serviciului 
urbanism, prin care se propune acordarea diplomelor la concursul „Cea mai 
frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2011;

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe 
anul 2011, după cum urmează:
Nr.
crt.

                ADRESA 
          (STRADA, NR)

PROPRIETAR Locul obţinut

1. Iuliu Maniu, 13/a Arsinte Ion            1
2. Iuliu Maniu, 8 Boicu Maria şi Boicu Rodica            2
3. Ioan Slavici, 79 Cîrlig Vasile şi Ilie Pele 

Virgil
           3

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;
- celor prevăzuţi la art.1
- cetăţenilor prin afişare

Nr.   215  din 24 noiembrie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
               Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR,

                 Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind propunerea modelului original al stemei oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9263 din 22.11.2011 al Serviciului Administraţie publică 

locală prin care  se propune modelul original al stemei oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema

ţării şi sigiliul statului, precum şi prevederile H.G. nr. privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor;

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 aprobă varianta finală a stemei oraşului Jimbolia, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor şi a simbolurilor, conform 
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Prezenta hotărâre împreună cu anexele se va comunica prin grija 
secretarului oraşului Jimbolia, Consiliului Judeţean Timiş, pentru continuarea 
demersurilor necesare privind aprobarea stemei prin hotărâre a guvernului.

Art. 4. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 
24 noiembrie 2005.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefecturii –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Consiliului Judeţean Timiş

Nr.  216     din 24 noiembrie 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
         Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia
pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9067 din 15 noiembrie 2011 prin care se 

propune aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2012;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct.

4 şi 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă Agenda cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe 
anul 2012,  conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

                    Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ   al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Casei de cultură Jimbolia
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă.

Nr.   217    din 24 noiembrie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Ciuciulete Petru
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentulului de 

organizare şi funcţionare ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9242/21.11.2011 al Serviciului Buget Contabilitate 

Patrimoniu Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului intern şi a 
Regulamentulului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sǎnǎtǎţii şi  ale Ordinul M.S. nr.1211/325/2003 pentru aprobarea regulamentelor de 
organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de 
evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si 
materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice 
pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 
medicamente si materiale sanitare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d” 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 Regulamentul intern al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, 
conform anexei nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului 
Dr. Karl Diel Jimbolia, conform anexei nr. 2.

Art. 3. – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – 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;
-   Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Nr.     218 din 24 noiembrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Ciuciulete Petru

                                     CONTRASEMNEAZĂ,
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  Niţoi Ionel

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 9213 din 21.11.2011 al Serviciului Administraţie 

Publică Locală prin care se propune desemnarea  unui reprezentant al Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar, a Grădiniţei cu Program Prelungit 
Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează d-l BOLDOR AUGUSTIN  pentru a face 
parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, a 
Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia;
- D-lui Boldor Augustin.
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         Ciuciulete Petru

                               CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9306 din 23.11.2011 al Serviciului APL prin care

se propune abrogarea HCL nr.171 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea 
HCL nr. 38/15.08.2000 privind paza câmpului şi a Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 182 din 14 octombrie 2011 privind împuternicirea organelor abilitate 
pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011;

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.171 din 
29 septembrie 2011 pentru modificarea HCL nr. 38/15.08.2000 privind paza 
câmpului.

Art. 2. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 182 din 14 
octombrie 2011 privind împuternicirea organelor abilitate pentru aplicarea 
sancţiunilor prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011.

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

HOTĂRÂREA
privind aprobarea demolării unor construcţii anexe aferente imobilului din 
Jimbolia, strada Gheorghe Doja, nr. 14

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9262 din 22.11.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care  se propune aprobarea demolării unor construcţii anexe aferente 
imobilului din Jimbolia, strada Gheorghe Doja, nr. 14, înscrise în CF nr. 402373
Jimbolia,  nr. topo. 2699, 2700, aflat în domeniul public al oraşului Jimbolia;

Având în vedere prevederile art. 4, 7 alin. 17 şi art. 8 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „c”, alin.(9) şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă demolarea unor construcţii anexe aferente imobilului din 
Jimbolia, strada Gheorghe Doja, nr. 14 înscrise în CF nr. 402373 Jimbolia,  nr. topo. 
2699, 2700, aflate în domeniul public al oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Lucrările de demolare vor fi executate de către firma S.C .PEISAJ 
HOSTA S.R.L. – câştigătoarea licitaţiei privind desemnarea firmei de întreţinere a 
domeniului public şi privat al oraşului.

Art. 3. – Materialele ce vor fi recuperate în urma demolării se vor folosi 
pentru repararea imobilelor din fondul locativ de stat.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefecturii –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a 
posturilor, poz. 42 şi 62 din Statul de funcţii, îngrijitoare, în 
infirmiereă la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9245 din 21.11.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea pe 
perioadă determinată, 12 luni, a posturilor, poz. 42 şi 62 din Statul de funcţii, 
îngrijitoare, în infirmiere, 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, 12 luni, a 
posturilor poz. 42 şi 62 din Statul de funcţii, îngrijitoare, în infirmiere, 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 drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce 
fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării 
şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9301 din 23.11.2011 al Serviciului Administraţie publică 

locală prin care  se propune adoptarea unei hotărâri aprobarea drepturilor de uz şi 
servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului 
Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra 
acestor terenuri;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, 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 acordă dreptul de uz asupra terenurilor aflate în propietatea 
privată a oraşului Jimbolia pentru executarea lucrărilor necesare realizării capacităţilor 
energetice şi a realizării transportului agabaritic, în favoarea SC Compania Eoliană SA: 
De 451, De 556, De 457, De paralel cu HCN 544, De 548, De 550, De 535, De 565, De 
571/4, De 520/1, De 527/7, De 525/9, De 525/8, De 503, De 489, De 496/3, De 482/2, 
De 488/1/2, Dc 457, De 484, De 484/1, De 479, De paralel cu HC 472, De 469/4.

Art. 2. – Se acordă dreptul de uz pentru acces în vederea asigurării 
funcţionării normale a capacităţii, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare, 
asupra următoarelor terenurilor aflate în proprietatea privată a Oraşului Jimbolia: De 
451, De 556, De 457, De paralel cu HCN 544, De 548, De 550, De 535, De 565, De 
571/4, De 520/1, De 527/7, De 525/9, De 525/8, De 503, De 489, De 496/3, De 482/2, 
De 488/1/2, Dc 457, De 484, De 484/1, De 479, De paralel cu HC 472, De 469/4, De 
430/6, De 407/3, Dc 43/2, De 54/1, A 50.

Art. 3. – Se acordă servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană şi 
pentru instalarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice 
şi pentru acces la locul de amplasare a acestora (în condiţiile legii), asupra următoarelor 
terenurilor aflate în proprietatea privată a Oraşului Jimbolia: De 451, De 556, De 457, 
De paralel cu HCN 544, De 548, De 550, De 535, De 565, De 571/4, De 520/1, De 
527/7, De 525/9, De 525/8, De 503, De 489, De 496/3, De 488/1/2, Dc 457, De 484, De
484/1, De 479, De paralel cu HC 472, De 469/4, De 430/6, De 407/3, Dc 43/2, De 54/1, 
A 50.

Art. 4. – S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. va organiza,  executa şi finanţa
lucrările de reparaţii ale acestor terenuri şi drumuri, conform legislaţiei în vigoare şi în 
baza unui acord de execuţie-finanţare.



Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefecturii –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 9114/24.11.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 24 noiembrie 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Ciuciulete Petru
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15

Au absentat: d-na Karancsy şi d-l Rakoczi.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 207  cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului local, 
pentru anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 208  cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 209  cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 210  cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 63 din 19.09.1996 prin care s-a atribuit 
suprafaţa de 5,00 ha teren agricol, în folosinţă gratuită Grupului Şcolar Agricol 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 211  cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 67 din 30 aprilie 2009 prin care s-a 
aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia, a  
imobilului Casei de cultura din Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 212  cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea apartamentului nr. 2 al imobilului situat 
în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 42.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 213  cu 14 voturi „pentru” şi unul 
„împotrivă”.

8. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor efectuate 
de chiriaşul Martalogu Gabriela,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 93.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 214  cu unanimitate de voturi.

9. Referat privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă Casă” din oraşul 
Jimbolia, pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 215  cu 14 voturi „pentru” şi unul 
„împotrivă”.

10. Proiect de hotărâre privind propunerea modelului original al stemei oraşului Jimbolia.



S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 216  cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia 
pentru anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 217  cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare la nivelul spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 218  cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Jimbolia 
în Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar.

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 219 cu unanimitate de voturi.
14. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 220 cu unanimitate de voturi.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor construcţii anexe aferente 

imobilului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 221 cu unanimitate de voturi.

16. Proiect  de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor (terenuri) cuprinse în CF nr. 
402012 şi CF 402002 Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 222 cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 223 cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra 
unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea 
finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 224 cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării oraşului Jimbolia la Pactul Primarilor.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 225 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 24 noiembrie 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 15.

Absentează: d-na Karancsi Gyorgyi şi d-l Rakoczi Gheorghe.
În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului local, 
pentru anul 2011.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 62 din 19.09.1996 prin care s-a atribuit 
suprafaţa de 5,00 ha teren agricol, în folosinţă gratuită Grupului Şcolar Agricol Jimbolia.
6. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 67 din 30 aprilie 2009 prin care s-a aprobat 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia, a  imobilului Casei de 
cultura din Jimbolia.
7. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea apartamentului nr. 2 al imobilului situat în 
Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 42.
8. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor efectuate de 
chiriaşul Martalogu Gabriela,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 93.
9. Referat privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă Casă” din oraşul 
Jimbolia, pe anul 2011.
10. Proiect de hotărâre privind propunerea modelului original al stemei oraşului Jimbolia.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pentru 
anul 2012.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare la nivelul spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Jimbolia în 
Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar.
14. Probleme ale comisiilor de specialitate.
15. Probleme ale Primăriei.
16. Diverse.
Şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Jimbolia.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor construcţii anexe aferente imobilului 

situat în Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14.
3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor (terenuri) cuprinse în CF nr. 

402012 şi CF 402002 Jimbolia.
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor 

terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea 
finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării oraşului Jimbolia la Pactul Primarilor.
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Conform ordinii alfabetice, preşedinte de şedinţă urmează d-l Ciuciulete Petru şi cu 
unanimitate de voturi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.  206

D-l Ciuciulete supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciuciulete supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciuciulete supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 27.10.2011 

care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 207

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului local, 
pentru anul 2011.

D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  208

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  209

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  210

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 62 din 19.09.1996 prin care 
s-a atribuit suprafaţa de 5,00 ha teren agricol, în folosinţă gratuită Grupului Şcolar Agricol 
Jimbolia.

D-l Postelnicu 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 Postelnicu întreabă despre ce teren e vorba?
D-l Niţoi precizează că este vorba de 5 ha de teren care a fost concesionat Grupului Şcolar 

Agricol pentru practică, oricum acest teren nu mai este folosit, şi se află în zona terenului unde se vor 
face împăduriri.

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

HOTĂRÂREA NR. 211

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 67 din 30 aprilie 2009 prin 
care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia, a  
imobilului Casei de cultura din Jimbolia.

D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  212

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind subapartamentarea apartamentului nr. 2 al 
imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 42.

D-l Postelnicu 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.
Intervine d-l Gheorghin care precizează că nu este de acord cu această hotărâre, persoana care 

doreşte să cumpere apartamentul e un om cu probleme, nu se înţelege cu vecinii.
D-l Niţoi spune că nu judecăm caracterul omului, această persoană este chiriaş şi conform 

legislaţiei în vigoare are dreptul să cumpere imobilul.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă 14 voturi „pentru” şi 

unul „împotrivă” (d-l Gheorghin) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  213
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind compensarea chiriei cu contravaloarea 
lucrărilor efectuate de chiriaşul Martalogu Gabriela,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 93.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  214

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă 
Casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2011.

D-l Postelnicu  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.
Intervine d-l Postelnicu care precizează că atât în referat cât şi în regulamentul pentru 

atribuirea diplomei pentru “Cea mai frumoasă casă”, se aminteşte de o comisie din care fac parte d-l 
Rakoczi, d-l Meszaros şi d-l Postelnicu. Dintre aceştia, niciunul nu a fost invitat să participe la 
jurizare. Precizează că nu are nimic împotriva propunerilor făcute, contestă doar modul de organizare 
al concursului.

D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 
unul „împotrivă” (d-l Postelnicu) şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR.  215

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind propunerea modelului original al stemei 
oraşului Jimbolia.

D-l Postelnicu  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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  216

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului 
Jimbolia pentru anul 2012.

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

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 Postelnicu  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  217
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului intern şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare la nivelul spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  218

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local Jimbolia în Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar.

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 Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  219

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local 
Jimbolia.

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  220

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea demolării unor construcţii anexe 
aferente imobilului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14.

D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  221

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea alipirii imobilelor (terenuri) cuprinse 
în CF nr. 402012 şi CF 402002 Jimbolia.

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 
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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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  222

D-l Ciuciulete prezintă referatul transformarea unor posturi la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  223

D-l Ciuciulte prezintă referatul privind aprobarea drepturilor de uz şi servitute de 
trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi 
aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.

D-l Postelnicu  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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  224

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea aderării oraşului Jimbolia la Pactul 
Primarilor.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnice  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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  225

Se trece la Probleme curente ale comisiilor de specialitate
Din partea comisiei de urbanism ia cuvântul d-l Postelnicu care propune să se vadă casele 

pentru concursul „Cea mai frumoasă casă”, pe tot parcursul anului, de primăvara, chiar dacă 
diplomele se acordă de 1 decembrie.
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Din partea comisiei economice ia cuvântul d-l Ciuciulete care prezintă referatul privind 
cuprinderea în bugetul local pentru anul 2012 a sumei de 77.760 lei destinată îmbunătăţirii 
promovabilităţii la examenul de bacalaureat la Grup Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia.

D-l Ciuciulete precizează că motivele solicitării ar fii promovabilitatea scăzută la bacalaureat 
în anul 2011, de 16%, programa încărcată a elevilor, precum şi situaţia financiară a unor părinţi care 
nu îşi permit să plătească meditaţii.

D-l Ciuciulete precizează că a discutat cu persoane de la Inspectoratul Şcolar Timiş care au 
spus că aceste sume trebuie incluse la cheltuieli de personal, în câteva zile va apărea metodologia de 
aplicare a orelor „after school”.

Intervine d-na Călina care precizează că în acest moment nu este bază legală pentru a putea 
include aceste sume în bugetul local.

D-na Cîrlig spune că ar trebui discutat cu profesorii, aceştia sunt dispuşi să facă aceste ore?
D-l Ciuciulete precizează că a avut o discuţie cu directorul liceului şi cu o parte din profesori 

şi aceştia sunt de acord, chiar dacă sumele nu sunt foarte mari.
D-l Bill întreabă dacă acest program nu se poate derula prin intermediul unui ONG?
D-l Niţoi spune că ONG-ul trebuie să suporte o parte din cheltuieli, iar Consiliul Local 

participă cu un anumit procent.
D-l Ciuciulete propune ca această problemă să se discute după ce apare metodologia de 

aplicare a orelor „after school”.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Primar precizează că a început împădurirea celor 22 de ha din spate de la Abelda.
În prezent se organizează licitaţiile pentru policlinică, împădurirea celor 47 de ha către vamă 

şi staţia de epurare.
Spune că în data de 1 decembrie, la ora 11.00 va avea loc şedinţa festivă cu ocazia Zilei 

Naţionale a României, urmată de depunerea de coroane.
La ora 12.00 la Muzeul Ştefan Jäger va avea loc o expoziţie a studenţilor de la arte plastice.
În data de 3 decembrie are loc festivalul „O, brad frumos!”, începând cu ora 18.00.
Vor cânta Corul dăscăliţelor din Liebling, Corul Floris şi formaţia de suflători de la 

Csanadpalota. Tot la acest festival este invitat maestrul Dumitru Fărcaşu alături de Orchestra 
Ansamblului Folcloric Studenţesc Mărţişorul, al Casei de cultură a studenţilor din Cluj Napoca, care 
vor susţine un program artistic.

Se va edita zilele acestea un Buletin Informativ unde vor fi prezentat pe larg aceste 
evenimente. 

Se trece la Diverse:
D-l Ciuciulete întreabă ce se mai ştie de proiectul cu camerele video?
D-l Kaba precizează că este vorba despre PIDU, unde au fost anumite probleme la partea de 

iluminat public. S-a constat că oraşul Jimbolia nu era proprietar pe corpurile de iluminat public, care 
de altfel este o problemă naţională. Aceste corpuri trebuiau trecute în domeniul public al oraşului 
Jimbolia prin Hotărâre de Guvern. Acum câteva zile a apărut în monitorul oficial şi urmează să se 
semneze contractul de finanţare.

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Ciuciulete mulţumeşte celor prezenţi pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la 
dosarul de şedinţă şi unul la dosarul primarului.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciuciulete Petru

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  9348 din  23.11.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2011;

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

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


HOTĂRĂŞTE


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


                                                                                                                -mii lei-












COD
TRIM IV


VENITURI – TOTAL







     83.00

1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare

030218     21,00


2. Impozit şi taxa pe clădiri






070201     25,00


3. Venituri din concesiuni şi închirieri




300205     20,00


4. Alte venituri  din proprietate





300250       2,00


5. Taxe extrajudiciare de timbru





340202       5,00


6. Donaţii şi sponsorizări






370201     10,00


CHELTUIELI – TOTAL







      83,00

1. Autorităţi publice







5102
     -93,00


- bunuri şi servicii






510220     -50,00



- cheltuieli de capital       





510270     -43,00



2. Învăţământ







6502
     130,00


- bunuri şi servicii






650220     130,00


3. Sănătate








6602
       19,25


- transferuri de capital





660251       19,25


4. Cultura, recreere şi religie





6702
     100,00


- bunuri şi servicii






670220     100,00


5. Asigurări şi asistenţă socială





6802           - 7,50


- cheltuieli de personal





680210       - 7,50



6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002
     - 65,75


- bunuri şi servicii






700220     - 65,75


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.       207      din 24 noiembrie 2011                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ







Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,


pentru anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9336 din 23 noiembrie  2011 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2011;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii, finanţate din bugetul local, pentru anul 2011, după cum urmează :

· La Capitolul C – Dotări se reduc punctele 1 – Licenţă programe SOFT cu 20.000 lei şi 3 – Autoturism cu 23.000 lei, rezultând un Total Dotări de 107.000 lei şi  un TOTAL GENERAL de 2.518.930 lei.

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


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


Nr.  208  din 24 noiembrie 2011      
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










               Ciuciulete Petru

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 9330 din 23.11.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011; 


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


HOTĂRĂŞTE


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










                  MII LEI













    TRIM IV

VENITURI – TOTAL 






                    52,16

1. Venituri din prestări servicii          

        331008 
                                  9,91


2. Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate           331013                                   23,00


3. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea


cheluielilor de capital din domeniul sănătăţii                   431014                                   19,25

CHELTUIELI – TOTAL 





                                52,16

1. Sănătate                                                                        66.10                                       29,16   


- cheltuieli de capital                                              66.10.71
                                 29,16


2. Asigurări şi asistenţă socială                                       68.10                                       23,00



- cheltuieli de personal                                           681010                                      6,00



- bunuri şi servicii                                                  681020
17,00


3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                     7010                                           3,00



- cheltuieli de personal                                          701010                                       3,00


4. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare  8310                                       - 1,50



- bunuri şi servicii                                                   831020                                   - 1,50


5. Alte acţiuni economice                                                 8710                                       - 1,50



- cheltuieli de personal                                           871010                                   - 1,50


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.  209 din 24 noiembrie 2011


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      


                                                                                                      Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,






         SECRETAR,


         Niţoi Ionel





        







  




ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 

anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9331 din 23 noiembrie  2011 al Serviciului Urbanism  

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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


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

· La Capitolul C – Dotări, se suplimentează punctul 2 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu 2.910 lei, rezultând un Total Dotări de 519.300 lei.

· La Alte cheltuieli de Investiţii se introduce punctul 4 – Racordare la reţeaua electrică  a laboratorului de radiologie în valoare de 26.250 lei, rezultând un Total Cap. C. de 1.237.450 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.237.450 lei.

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


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


Nr.   210     din 24 noiembrie 2011      
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








Ciuciulete Petru





     CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                           Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 

nr. 63 din 19 septembrie 1996 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită, Grupului Şcolar Agricol, suprafaţa de 5,00 ha teren agricol 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9116 din 16.11.2011 al Serviciului Urbanism prin


care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 63 din 19 septembrie 1996 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită, Grupului Şcolar Agricol, suprafaţa de 5,00 ha teren agricol;


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. 63 

din 19 septembrie 1996 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită, Grupului Şcolar Agricol, suprafaţa de 5,00 ha teren agricol.

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.  211  din 24 noiembrie 2011

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









             Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 

nr. 67 din data de 30.04.2009 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9307 din 23.11.2011 al Serviciului Urbanism prin


care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 67 din 30.04.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului Casei de cultură din Jimbolia;


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. 67 din 


30.04.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului Casei de cultură din Jimbolia.


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.  212  din 24 noiembrie 2011

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea subapartamentării apartamentului nr. 2 al imobilului din Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 42

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9249 din 21.11.2011 al Serviciului Impozite şi taxe locale,  prin care se propune aprobarea  subapartamentării apartamentului nr. 2 al imobilului din Jimbolia, strada Liviu Rebreanu, nr. 42, înscris în CF  nr.400825-C1-U2 Jimbolia, nr. topo. 1896-1895/1/II;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă subapartamentarea apartamentului nr. 2 al imobilului din Jimbolia, strada Liviu Rebreanu, nr. 42, înscris în CF  nr.400825-C1-U2 Jimbolia, nr. topo. 1896-1895/1/II.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului Urbanism; 

- Serviciului Impozite şi Taxe Locale.

Nr.  213  din 24 noiembrie 2011
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










Ciuciulete Petru


         CONTRASEMNEAZĂ,


                                             SECRETAR,





                  Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind compensarea chiriei pentru chiriaşul MARTALOGU GABRIELA din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3 care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.7643 /21.11.2011 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3, ce intrau în obligaţia proprietarului , în valoare totală de 413 lei;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din închiriere – capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului – înlocuire a două ferestre care erau în stare avansată de degradare cu ferestre termopan cu tâmplărie PVC,  în valoare de 413 lei,  pentru chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


-     Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului de impozite şi taxe locale;


· D-nei Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3. 


Nr.  214  din 24 noiembrie 2011  
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                        Ciuciulete Petru


                                        CONTRASEMNEAZĂ,






   SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE

privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă”

din oraşul Jimbolia, pe anul 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.140/23.10.2003 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru atribuirea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă” şi referatul nr.  9136 din 16 noiembrie 2011  al serviciului urbanism, prin care se propune acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2011;


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


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe anul 2011, după cum urmează:


		Nr.


crt.

		                ADRESA 


           (STRADA, NR)

		 PROPRIETAR




		Locul obţinut



		1.

		Iuliu Maniu, 13/a

		Arsinte Ion

		           1



		2.

		Iuliu Maniu, 8

		Boicu Maria şi Boicu Rodica

		           2



		3.

		Ioan Slavici, 79

		Cîrlig Vasile şi Ilie Pele Virgil

		           3





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;


- celor prevăzuţi la art.1


- cetăţenilor prin afişare


Nr.   215  din 24 noiembrie 2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ







               Ciuciulete Petru




CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,




                  Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind propunerea modelului original al stemei oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9263 din 22.11.2011 al Serviciului Administraţie publică locală prin care  se propune modelul original al stemei oraşului Jimbolia;

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema


ţării şi sigiliul statului, precum şi prevederile H.G. nr. privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;

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 aprobă varianta finală a stemei oraşului Jimbolia, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor şi a simbolurilor, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. – Prezenta hotărâre împreună cu anexele se va comunica prin grija secretarului oraşului Jimbolia, Consiliului Judeţean Timiş, pentru continuarea demersurilor necesare privind aprobarea stemei prin hotărâre a guvernului.

Art. 4. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 24 noiembrie 2005.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;


- Consiliului Judeţean Timiş

Nr.  216     din 24 noiembrie 2011

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










    Ciuciulete Petru





CONTRASEMNEAZĂ,






       SECRETAR,






         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia

pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9067 din 15 noiembrie 2011 prin care se propune aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2012;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se aprobă Agenda cultural – sportive  a oraşului Jimbolia pe anul 2012,  conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre.


                    Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Casei de cultură Jimbolia

- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă.


Nr.   217    din 24 noiembrie 2011 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









              Ciuciulete Petru


                            CONTRASEMNEAZĂ,





         SECRETAR,





         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentulului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9242/21.11.2011 al Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentulului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sǎnǎtǎţii şi  ale Ordinul M.S. nr.1211/325/2003 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare;


În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d” 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 Regulamentul intern al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, conform anexei nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, conform anexei nr.  2.


Art. 3. – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 4. – 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;


-   Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.



Nr.     218 din 24 noiembrie 2011 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










        Ciuciulete Petru


                                     CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,






  Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului


Local Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 9213 din 21.11.2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală prin care se propune desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Jimbolia pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, a Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia;

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


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează d-l BOLDOR AUGUSTIN  pentru a face 


parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, a Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia;


- D-lui Boldor Augustin.

Nr.     219  din 24 noiembrie 2011 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










         Ciuciulete Petru

                               CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9306 din 23.11.2011 al Serviciului APL prin care


se propune abrogarea  HCL nr.171 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea HCL nr. 38/15.08.2000 privind paza câmpului şi a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 182 din 14 octombrie 2011 privind împuternicirea organelor abilitate pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011;


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.171 din 


29 septembrie 2011 pentru modificarea HCL nr. 38/15.08.2000 privind paza câmpului.


Art. 2. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 182 din 14 octombrie 2011 privind împuternicirea organelor abilitate pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de HCL nr. 171 din 29.09.2011.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


    Nr.   220    din 24 noiembrie 2011            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                 Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea demolării unor construcţii anexe aferente imobilului din Jimbolia, strada Gheorghe Doja, nr. 14

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9262 din 22.11.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care  se propune aprobarea demolării unor construcţii anexe aferente imobilului din Jimbolia, strada Gheorghe Doja, nr. 14, înscrise în CF nr. 402373 Jimbolia,  nr. topo. 2699, 2700, aflat în domeniul public al oraşului Jimbolia;

Având în vedere prevederile art. 4, 7 alin. 17 şi art. 8 din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „c”, alin.(9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă demolarea unor construcţii anexe aferente imobilului din Jimbolia, strada Gheorghe Doja, nr. 14 înscrise în CF nr. 402373 Jimbolia,  nr. topo. 2699, 2700, aflate în domeniul public al oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Lucrările de demolare vor fi executate de către firma S.C .PEISAJ HOSTA S.R.L. – câştigătoarea licitaţiei privind desemnarea firmei de întreţinere a domeniului public şi privat al oraşului.


Art. 3. – Materialele ce vor fi recuperate în urma demolării se vor folosi pentru repararea imobilelor din fondul locativ de stat.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;


- S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a 


posturilor, poz. 42 şi 62 din Statul de funcţii, îngrijitoare, în infirmiereă la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9245 din 21.11.2011 al Serviciului buget, 


contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea pe perioadă determinată, 12 luni, a posturilor, poz. 42 şi 62 din Statul de funcţii, îngrijitoare, în infirmiere, 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, 12 luni, a posturilor poz. 42 şi 62 din Statul de funcţii, îngrijitoare, în infirmiere, 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 drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9301 din 23.11.2011 al Serviciului Administraţie publică locală prin care  se propune adoptarea unei hotărâri aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, 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 acordă dreptul de uz asupra terenurilor aflate în propietatea privată a oraşului Jimbolia pentru executarea lucrărilor necesare realizării capacităţilor energetice şi a realizării transportului agabaritic, în favoarea SC Compania Eoliană SA: De 451, De 556, De 457, De paralel cu HCN 544, De 548, De 550, De 535, De 565, De 571/4, De 520/1, De 527/7, De 525/9, De 525/8, De 503, De 489, De 496/3, De 482/2, De 488/1/2, Dc 457, De 484, De 484/1, De 479, De paralel cu HC 472, De 469/4.

Art. 2. – Se acordă dreptul de uz pentru acces în vederea asigurării funcţionării normale a capacităţii, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare, asupra următoarelor terenurilor aflate în proprietatea privată a Oraşului Jimbolia: De 451, De 556, De 457, De paralel cu HCN 544, De 548, De 550, De 535, De 565, De 571/4, De 520/1, De 527/7, De 525/9, De 525/8, De 503, De 489, De 496/3, De 482/2, De 488/1/2, Dc 457, De 484, De 484/1, De 479, De paralel cu HC 472, De 469/4, De 430/6, De 407/3, Dc 43/2, De 54/1, A 50.

Art. 3. – Se acordă servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană şi pentru instalarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora (în condiţiile legii), asupra următoarelor terenurilor aflate în proprietatea privată a Oraşului Jimbolia: De 451, De 556, De 457, De paralel cu HCN 544, De 548, De 550, De 535, De 565, De 571/4, De 520/1, De 527/7, De 525/9, De 525/8, De 503, De 489, De 496/3, De 488/1/2, Dc 457, De 484, De 484/1, De 479, De paralel cu HC 472, De 469/4, De 430/6, De 407/3, Dc 43/2, De 54/1, A 50.

Art. 4. – S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. va organiza,  executa şi finanţa


lucrările de reparaţii ale acestor terenuri şi drumuri, conform legislaţiei în vigoare şi în baza unui acord de execuţie-finanţare.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
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