
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  9791 din 08.12.2011 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 - 254
1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 030218       9
2. Impozit şi taxa pe clădiri 070201     16
3. Impozit şi taxa pe teren 070202     30
4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 110202 - 365
5. Venituri din concesiuni şi închirieri 300205     30
6. Alte venituri 360250     26
CHELTUIELI – TOTAL - 254
1. Autorităţi publice 5102 - 115

- cheltuieli de personal 510210 -   95
- cheltuieli de capital 510271 -   20

2. Alte servicii publice generale 5402 -   35
- cheltuieli de personal 540210 -   25
- cheltuieli de capital 540271 -   10

3. Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 5502 -   11
- dobânzi 550230 -   11

4. Învăţîmânt 6502 - 365
- cheltuieli de personal 650210 - 365

5. Cultura, recreere şi religie 6702     84
- cheltuieli de personal 670210 -   27
- bunuri şi servicii 670220    120
- cheltuieli de capital 670271 -     9

6. Asigurări şi asistenţă socială 6802 -   90
- cheltuieli de personal 680210 -   90

7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002   278
- cheltuieli de capital 700271 -   40
- rambursări de credite interne 700281   318

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu
şi contencios administrativ al Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.     229    din 9 decembrie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9605 din 05.12.2011 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din 
oraşul

Jimbolia, după cum urmează :
1. Dezlipiri

a. Imobil în str. Gheorghe Doja, nr. 21, se vor dezlipi 450 mp în vederea 
scoaterii la licitaţie publică  pentru construire locuinţă.

b. Imobil în str. Clarii Vii, înscris în CF nr. 401104 Jimbolia, nr. topo. 1152-
1153/b/1, 1154/a/2/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 
1158/a/2/1, care se va dezlipi în 4 loturi, iar lotul 4 se va dezlipi ulterior în 
vederea clarificării patrimoniului public şi privat din Colonia Clarii Vii;

c. Imobil în str. Ion Vidu (SP1), înscris în CF nr. 401102 Jimbolia, nr. topo. 
4071, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care se va 
amplasa staţia de pompare 1 din „altele” în „curţi construcţii”;

d. Imobil în str. George Enescu (SP2), înscris în CF 401099 Jimbolia, nr. topo. 
1185, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care se va 
amplasa staţia de pompare 2 din „altele” în „curţi construcţii”;

e. Imobil în str. Calea Moţilor (SP3), înscris în CF nr. 401101 Jimbolia, nr. topo. 
188, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care se va 
amplasa staţia de pompare 3 din „altele” în „curţi construcţii”;

f. Imobil în str. Calea Mărăşeşti (SP4), înscris în CF nr. 401100 Jimbolia, nr. 
topo. 312/1, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care 
se va amplasa staţia de pompare 4 din „altele” în „curţi construcţii”;
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;

            Nr.    230   din 09 decembrie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Ciuciulete Petru

                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                SECRETAR,

  Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  suportarea de către Primăria oraşului JImbolia a comisionului 

perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii 
electronice

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 9700 din 07.12.2011  al Serviciului Impozite şi taxe 

locale prin care se propune suportarea de către Primăria oraşului Jimbolia a 
comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii 
electronice;

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent 
efectuării plăţii electronice a impozitelor şi taxelor, va fi suportat de către
Primăria Oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 190 din 27.10.2011.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter compensatoriu şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;

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

- Serviciului impozite şi taxe locale;

Nr.   231 din 09 decembrie 2011       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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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. 9821 din 9 decembrie  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 B – Lucrări noi se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu 
30.000 lei;

- La Capitolul C – Dotări se reduc punctele 1 – Licenţă programe SOFT cu 
20.000 lei, 2 – Sistem alarmă Evidenţa Persoanelor cu 10.000 lei şi 4 – Maşină 
pentru curăţat sala de sport cu 9.000 lei

- La Alte cheltuieli de investiţii se reduce punctul 2 – Planuri Urbanistice 
Zonale şi de Detaliu cu 35.000 lei şi se introduce un nou punct 3 – Plan 
Urbanistic General al oraşului Jimbolia în valoare de 25.000 lei, rezultând un
Total Dotări de 68.000 lei, Total cap. C de 308.000 lei şi un TOTAL 
GENERAL de 2.439.930 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA                                          

HOTĂRÂREA
privind completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliul Local
al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9672 din 07.12.2011 al serviciului urbanism, 

amenajarea 
teritoriului prin care se propune completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliul Local al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi 
art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se  aprobă completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului

Local al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011, care va avea următorul cuprins:

„ Art. 1. – Obiectul contractului de delegare a serviciului public de salubrizare 
prin concesiune de pe raza unităţilor administrativ teritoriale componente ale 
asociaţiei intercomunitare, îl constituie următoarele activităţi:

a) Măturatul, spălatul , stropirea şi întreţinerea căilor publice;
b) Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;
c) Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor 

provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate 
individuală.”

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii publice;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
- SC Peisaj Hosta SRL

Nr.  233 din 9 decembrie 2011                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.    9604/09.12.2011

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 Bill Zoltan, d-şoara Cîrlig Daniela, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă 
Timotei, d-l Meszaros Ştefan, d-l Toth Gabor.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

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

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  229  cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile 

din Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  230 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de 
servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice,  de către Primăria oraşului 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  231  cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
local, pentru anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  232  cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliul Local al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  233  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 09.12.2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.

D-l Boldor Augustin, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 
17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11.

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-şoara Cîrlig Daniela, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l 
Meszaros Ştefan, d-l Toth Gabor

În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din Jimbolia.
3. Proiect de hotărâre privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat, 

aferent efectuării plăţii electronice,  de către Primăria oraşului Jimbolia.

Şi solicită completarea acesteia cu 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru 
anul 2011.

2. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011

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

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

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 229

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile 
din Jimbolia.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 230



2

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de 
servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice,  de către Primăria oraşului Jimbolia.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 231

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
local, pentru anul 2011.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 232

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliul Local al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 233

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.  9791 din  08.12.2011 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








- 254


1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare

030218
      9


2. Impozit şi taxa pe clădiri






070201
    16


3. Impozit şi taxa pe teren






070202
    30


4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
110202
- 365


5. Venituri din concesiuni şi închirieri




300205
    30


6. Alte venituri







360250
    26


CHELTUIELI – TOTAL








- 254


1. Autorităţi publice







5102

- 115


- cheltuieli de personal





510210
-   95



- cheltuieli de capital






510271
-   20


2. Alte servicii publice generale





5402

-   35


- cheltuieli de personal





540210
-   25



- cheltuieli de capital






540271
-   10


3. Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi


5502

-   11



- dobânzi







550230
-   11


4. Învăţîmânt








6502

- 365


- cheltuieli de personal





650210
- 365


5. Cultura, recreere şi religie





6702

    84



- cheltuieli de personal





670210
-   27



- bunuri şi servicii






670220
   120



- cheltuieli de capital






670271
-     9


6. Asigurări şi asistenţă socială





6802

-   90



- cheltuieli de personal





680210
-   90


7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002

  278



- cheltuieli de capital






700271
-   40



- rambursări de credite interne




700281
  318

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu

 şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.     229    din 9 decembrie 2011


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ







Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel





        







  


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9605 din 05.12.2011 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din oraşul


Jimbolia, după cum urmează :


1. Dezlipiri


a. Imobil în str. Gheorghe Doja, nr. 21, se vor dezlipi 450 mp în vederea scoaterii la licitaţie publică  pentru construire locuinţă.


b. Imobil în str. Clarii Vii, înscris în CF nr. 401104 Jimbolia, nr. topo. 1152-1153/b/1, 1154/a/2/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 1158/a/2/1, care se va dezlipi în 4 loturi, iar lotul 4 se va dezlipi ulterior în vederea clarificării patrimoniului public şi privat din Colonia Clarii Vii;


c. Imobil în str. Ion Vidu (SP1), înscris în CF nr. 401102 Jimbolia, nr. topo. 4071, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care se va amplasa staţia de pompare 1 din „altele” în „curţi construcţii”;


d. Imobil în str. George Enescu (SP2), înscris în CF 401099 Jimbolia, nr. topo. 1185, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care se va amplasa staţia de pompare 2 din „altele” în „curţi construcţii”;


e. Imobil în str. Calea Moţilor (SP3), înscris în CF nr. 401101 Jimbolia, nr. topo. 188, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care se va amplasa staţia de pompare 3 din „altele” în „curţi construcţii”;


f. Imobil în str. Calea Mărăşeşti (SP4), înscris în CF nr. 401100 Jimbolia, nr. topo. 312/1, se va dezlipi în vederea schimbării destinaţiei terenurilor pe care se va amplasa staţia de pompare 4 din „altele” în „curţi construcţii”;


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  suportarea de către Primăria oraşului JImbolia a comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 9700 din 07.12.2011  al Serviciului Impozite şi taxe locale prin care se propune suportarea de către Primăria oraşului Jimbolia a comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice;



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

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat, aferent efectuării plăţii electronice a impozitelor şi taxelor, va fi suportat de către Primăria Oraşului Jimbolia.


Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 190 din 27.10.2011.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ;


· Serviciului impozite şi taxe locale;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,


pentru anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9821 din 9 decembrie  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 B – Lucrări noi se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu 30.000 lei;


· La Capitolul C – Dotări se reduc punctele 1 – Licenţă programe SOFT cu 20.000 lei, 2 – Sistem alarmă Evidenţa Persoanelor cu 10.000 lei şi 4 – Maşină pentru curăţat sala de sport cu 9.000 lei

· La Alte cheltuieli de investiţii se reduce punctul 2 – Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu cu 35.000 lei şi se introduce un nou punct 3 – Plan Urbanistic General al oraşului Jimbolia în valoare de 25.000 lei, rezultând un Total Dotări de 68.000 lei, Total cap. C de 308.000 lei şi  un TOTAL GENERAL de 2.439.930 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA                                          


HOTĂRÂREA

privind completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliul Local al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9672 din 07.12.2011 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliul Local al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se  aprobă completarea art. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 


Local al oraşului Jimbolia nr. 199/27.10.2011, care va avea următorul cuprins:


„ Art. 1. – Obiectul contractului de delegare a serviciului public de salubrizare prin concesiune de pe raza unităţilor administrativ teritoriale componente ale asociaţiei intercomunitare, îl constituie următoarele activităţi:


a) Măturatul, spălatul , stropirea şi întreţinerea căilor publice;


b) Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;


c) Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală.”


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


- SC Peisaj Hosta SRL
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