
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Listei de investiţii pentru anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9516 din 29.11.2011 al serviciului urbanism prin care se 

solicită modificarea şi completarea listei de investiţii pentru anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L;
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi art. 45 din Legea administraţiei 

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă modificarea şi completarea listei de investiţii pentru anul 2011 la 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L., după cum urmează:

Punctul 1 – Maşină de măturat şi aspirat stradal cu accesorii se reduce cu suma de 
54.598 lei; punctul 2 – Motofierăstrău  tip drujbă -  2 bucăţi se reduce cu suma de 1.966 lei; 
punctul 3 - Motounealtă gard viu - 2 bucăţi se reduce cu suma de 4.605 lei; punctul 4 -
Trimmer cosit iarbă -17 bucăţi se modifică cu motounealtă H343R (3 bucăţi) în valoare de 7.256 
lei.

Se scot: punctul 5 - Nivelă tip 70 + accesorii în valoare de 3 900 lei, punctul 6 – Freza
lemn GDF 2000 CF în valoare de 2 800 lei, punctul 7 – Schela 6 m în valoare de 2 000 lei, 
punctul 8 - Cărucior de stivuire cu ridicare înaltă în valoare de 6 240 lei, punctul 9 - Vibrator 
pentru beton monofazat în valoare de 4 440 lei şi se introduc noile puncte 5 – Tractor 82CP în 
valoare de 79.000 lei, punctul 6 – Lamă zăpadă în valoare de 14.500 lei şi punctul 7 – Sărăriţă 
în valoare de 9.000 lei.

Vechiul punct 10 - Remorcă transport materiale - 2 bucăţi se va scoate şi se va 
introduce punctul 8 – Remorcă în valoare de 4.290 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
- Serviciul Urbanism
- S.C Peisaj Hosta S.R.L.

Nr.   226  din 01 decembrie 2011                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                      Ciuciulete Petru

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                                Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia 
(birou administrativ, magazii şi locuinţă de serviciul)

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
      Văzând referatul nr. 9490 din 29.11.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care  se propune aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului 
din Jimbolia (birou administrativ, magazii şi locuinţă de serviciul);

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă repararea clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia 
(birou administrativ, magazii şi locuinţă de serviciul).

Art. 2. – 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.

Nr.   227  din 01 decembrie 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
         Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din partea de nord 
a oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
      Văzând referatul nr. 9491 din 29.11.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care  se propune aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din 
partea de nord a oraşului Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă repararea clădirii aflate în zona bălţilor din partea de nord a 
oraşului Jimbolia.

Art. 2. – 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.

Nr.    228  din 01 decembrie 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
         Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   9479/01.12.2011

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

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Ciuciulete Petru
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 11

A absentat:  d-l Bâcă Ioan, d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei şi 
d-l Tabeică Neculai şi d-l Vânătoru Nicolae.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

      
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Listei de investiţii pe anul 

2011, la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  226  cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului 
din Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  227  cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  228  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 01.12.2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Kaba Gabor, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 
17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11.

Absentează: d-l Bâcă Ioan, d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l 
Tabeică Neculai şi d-l Vânătoru Nicolae.

În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Listei de investiţii pe anul 
2011, la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reparăriii clădirii aflate în incinta cimitirului din 
Jimbolia.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din 
Jimbolia.

Conform Hotărârii nr. 206 din data de 24.11.2011 a Consiliului Local Jimbolia, preşedinte 
de şedinţă pentru o perioadă de 2 şluni este d-l Ciuciulete Petru.

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea şi completarea Listei de 
investiţii pe anul 2011, la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

D-şoara Cîrlig 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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 226

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea reparăriii clădirii aflate în incinta 
cimitirului din Jimbolia.

D-şoara Cîrlig 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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.



2

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

HOTĂRÂREA NR.  227

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea reparării clădirii aflate în zona 
bălţilor din Jimbolia.

D-şoara Cîrlig 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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 228

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 modificarea şi completarea Listei de investiţii pentru anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9516 din 29.11.2011 al serviciului urbanism prin care se solicită modificarea şi completarea listei de investiţii pentru anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L;


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

HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se aprobă modificarea şi completarea listei de investiţii pentru anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., după cum urmează:

Punctul 1 – Maşină  de măturat şi aspirat stradal cu accesorii se reduce cu suma de 54.598 lei; punctul 2 – Motofierăstrău  tip drujbă -  2 bucăţi se reduce cu suma de 1.966 lei; punctul 3 -  Motounealtă gard viu - 2 bucăţi se reduce cu suma de 4.605 lei; punctul 4 - Trimmer cosit iarbă -17 bucăţi se modifică cu motounealtă H343R (3 bucăţi) în valoare de 7.256 lei.



Se scot: punctul 5 - Nivelă tip 70 + accesorii în valoare de 3 900 lei, punctul 6 – Freza   lemn GDF 2000 CF în valoare de 2 800 lei, punctul 7 – Schela 6 m în valoare de 2 000 lei, punctul 8 -  Cărucior de stivuire cu ridicare înaltă în valoare de 6 240 lei, punctul 9 - Vibrator pentru beton monofazat în valoare de 4 440 lei şi se introduc noile puncte 5 – Tractor 82CP în valoare de 79.000 lei, punctul 6 – Lamă zăpadă în valoare de 14.500 lei şi punctul 7 – Sărăriţă în valoare de 9.000 lei.

Vechiul punct 10 - Remorcă transport materiale - 2 bucăţi se va scoate şi se va introduce punctul 8 – Remorcă în valoare de 4.290 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

· Serviciul Urbanism


· S.C Peisaj Hosta S.R.L.


Nr.   226   din 01 decembrie 2011                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









                      Ciuciulete Petru

                                                    CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                                 Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia (birou administrativ, magazii şi locuinţă de serviciul)


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


      Văzând referatul nr. 9490 din 29.11.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care  se propune aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia (birou administrativ, magazii şi locuinţă de serviciul);

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă repararea clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia (birou administrativ, magazii şi locuinţă de serviciul).


Art. 2. – 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.


Nr.   227  din 01 decembrie 2011


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










    Ciuciulete Petru





CONTRASEMNEAZĂ,






       SECRETAR,






         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din partea de nord a oraşului Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


      Văzând referatul nr. 9491 din 29.11.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care  se propune aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din partea de nord a oraşului Jimbolia;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă repararea clădirii aflate în zona bălţilor din partea de nord a oraşului Jimbolia.


Art. 2. – 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.


Nr.    228  din 01 decembrie 2011

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










    Ciuciulete Petru





CONTRASEMNEAZĂ,






       SECRETAR,






         Niţoi Ionel 




