
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 

pe trimestrul IV al anului 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  10137 din 20.12.2011 al serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local, pe trimestrul IV al anului 2011;

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

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

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

Nr.    234     din 22 decembrie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                     Ciuciulete Petru

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                        Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  10136 din  20.12.2011 al serviciului buget, 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

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

caracter reparatoriu contencios administrativ al  
Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;

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

Nr. 235 din 22 decembrie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                        Ciuciulete Petru

   
CONTRASEMNEAZĂ,

                  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.  10155 din 21.12.2011 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 - 148
1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 030218       3
2. Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 - 210
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
    echilibrarea bugetelor locale 040204     10
4. Impozit şi taxa pe clădiri 070201       8
5. Impozit şi taxa pe teren 070202       5
6. Alte impozite şi taxe pe proprietate 070250   130
7. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206    - 5
8. Taxe hoteliere 120207      5
9. Venituri din concesiuni şi închirieri 300205     30
10. Alte venituri 360250     14
11.Donaţii şi sponsorizări 370201       3
12.Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor 420220 - 141
CHELTUIELI – TOTAL - 148
1. Autorităţi publice 5102     20

- cheltuieli de personal 510210 -    5
- bunuri şi servicii 510220     30
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 510256 -    5

2. Sănătate 6602 - 190
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 660256 - 190

3. Învăţîmânt 6502 -     8
- burse 650259 -     8

4. Cultura, recreere şi religie 6702 -   63     
- bunuri şi servicii 670220     13
- proiecte cu finanţare din Fonduri externa nerambursabile 670256 -   76

5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002     62
- bunuri şi servicii 700220     30
- rambursări de credite interne 700281     32

6. Transporturi 8402     31
- bunuri şi servicii 840220     31

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.     236 din 22 decembrie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
              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. 10148 din 20.12.2011 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                  - 677,21
1. Venituri din contractele încheiate cu casele 

de asigurări sociale de sănătate               331021                              - 677,21

CHELTUIELI – TOTAL                                                                                           - 677,21
1. Sănătate          6610      - 677,21

- Cheltuieli de personal                                      661010                  - 246,35
- Bunuri şi servicii                                             661020                                - 430,86

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

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

Nr. 237 din 22 decembrie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                       
                                                                                                      Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 10107 din 19.12.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, 
republicată şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
nr.7660/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş ;

- Compartimentului  administraţie publică locală 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr. 238 din 22 decembrie 2011                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Ciuciulete Petru

                                 CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR,
           Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10133/19.12.2011 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 
2012;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 13 şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2012, după 
cum urmează :

1. Străzi modernizate:
- str. Republicii, Contele Csekonics, Emmerich Bartzer, Ştefan cel Mare, Mihai 

Eminescu, Iuliu Maniu, Avram Iancu, Peter Jung, Timiş, Constantin Brâncoveanu, Ion 
Slavici, Liviu Rebreanu, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Doja, Lorena, Dr. Diel, Dr. Victor 
Babeş, Calea Moţilor, Calea Mărăşeşti, Calea Kikindei, Spre Lenauheim, Corneliu Coposu,
George Enescu, Aurel Vlaicu, Petofi Sandor, Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial), Ioan 
Vidu, Stefan Jager, Aleea Plopilor, Spre Nord (parţial), Vasile Alecsandri, Vasile Lucaciu, 
Albinelor, Bârzava.

2. Străzi nemodernizate
- str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion Bărnuţiu, Constantin 

Dobrogeanu Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Aleea Cito (parţial),  Nicolae 
Kogălniceanu, Carpaţi, Basarabia, Vlad Ţepeş, Vasile Goldiş, Ştefan Octavian Iosif, George 
Coşbuc, Banat, Cânepei, Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial) Spre Nord (parţial), Spre Sud, 
Bogdan Petriceicu Haşdeu, Gheorghe Lazăr, Josef Linster, Prieteniei, Nicolae Grigorescu, 
Crişana, Mureş, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Horia, Cloşca, Crişan, Alexandru 
Vlahuţă, Costache Negruzzi,  Rapova, Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae 
Bălcescu, Recoltei, Bucegi, Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor Aman, Salcâmilor, 
Porumbeilor, Traian Grozăvescu, Griviţei, Ion Creangă, Clarii Vii (zona periurbană).

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală, 
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul;
- cetăţenilor prin presă şi afişare.

Nr.   239     din 22 decembrie  2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
      Ciuciulete Petru

   CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

            privind aprobarea listei de investiţii pentru anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia, ;
Văzând referatul 10132/19.12.2011 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii 
pentru anul 2012;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 
2012, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

caracter reparatoriu şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate.
- Cetăţenilor prin presă 

Nr.      240     /22 decembrie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
                                                                               Ciuciulete Petru

  

                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                     SECRETAR
                                                     Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea limitelor propuse pentru extinderea

intravilanului oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9323 din 20 decembrie 2011 al Serviciului 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea 
limitelor propuse pentru extinderea intravilanului oraşului Jimbolia.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea limitelor propuse pentru extinderea 

intravilanului oraşului Jimbolia, după cum urmează:

a) Zona 1 (N – Bălţi): 12,91 ha;
b) Zona 2 (NE – Stadion Arpad Thierjung): 14,72 ha;
c) Zona 3 (E – str. Rapova/Negruzzi): 174 ha;
d) Zona 4 (S – Drumul Naţional DN 59A): 44,13 ha;
e) Zona 5 (N – Drumul Judeţean DJ 157): 16,03 ha;
Suprafaţa totală propusă pentru extinderea intravilanului se modifică de 

la 150,80 ha la 261,79 ha.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Nr. 241 din 22 decembrie  2011                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                        Ciuciulete Petru                   
                                              

                                 
                                  CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere, modernizare 
şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic pentru Asociaţia 

„Clubul de fotbal Marcel Băban”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10157 din 21 decembrie 2011 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – Extindere, modernizare şi dotare bază sportivă, 
amplasare parc fotovoltaic pentru Asociaţia „Clubul de fotbal Marcel 
Băban”;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal– Extindere, modernizare
şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic pentru Asociaţia 
„Clubul de fotbal Marcel Băban”, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

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;
- Asociaţiei „Clubul de fotbal Marcel Băban.

Nr.  242   din  22 decembrie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Ciuciulete Petru

                              CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenul diferenţă, propus spre vânzare, ce 

aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea nr. 101/20.03.2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 

10134 din 20.12.2011 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către 
Consiliul Local a rapoartelor de evaluare pentru terenul diferenţă, propus spre vânzare, ce 
aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se însuşesc rapoartele pentru terenul diferenţă, propus spre vânzare,ce
aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 112/199, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele 

solicitantului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data 
întocmirii 

rap. de 
reevaluare

Supraf. 
Terenului 
atribuit 
gratuit   
(mp)

Suprafaţa 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. 
vânzare 

(mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără 

TVA

1. Samoilă 
Dumitru

şi
Samoilă 
Simina

Peter Jung 
nr. 25

400863
400864

1838
1839

28.11.2011 383 431 15.637

2. Vânătoru 
Elena

Bucegi, 
nr. 6

402125 4450 04.12.2011 202 40 1.359

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

reparatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
Judeţul Timiş ;

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală 
- Serviciului Urbanism
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

Nr.    243   din 22 decembrie 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
    Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
        Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa 
situată în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 25

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  

referatul nr. 8208 din 19.11.2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
întocmit în baza cererii numitului Samoilă Dumitru, în calitate de proprietar al locuinţei 
cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 25 şi prin care 
se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 431 mp cu preţul de 
15.637 lei (8.32 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company 
S.R.L, la data de 24.11.2011, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după 
atribuirea gratuită a suprafeţei de 383 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 
210/22.12.2005.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-lui Samoilă 
Dumitru şi d-nei Samoilă Simina a suprafeţei de 431  mp., ce constituie diferenţa de teren 
aferent locuinţei , compus din teren  în suprafaţă de 210 mp. identificat în CF 400863 cu nr. 
topo 1838 şi 221 mp. teren din CF 400864 cu nr. topo. 1839, din Jimbolia, str. Peter Jung, 
nr. 25.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 15.637 lei,   
(8.32 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company 
S.R.L, la data de 24.11.2011.

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Samoilă Dumitru şi d-nei Samoilă Simina

Nr.    244  din 22 decembrie 2011                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                Ciuciulete Petru

    
                                          CONTRASEMNEAZĂ,

            SECRETAR,
                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în 
Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  
referatul nr. 5058 din 19.11.2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
întocmit în baza cererii numitei Vânătoru Elena, în calitate de proprietar al locuinţei 
cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6 şi prin care se 
propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 40 mp cu preţul de 1.359 lei
(8.01 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la 
data de 04.12.2011, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea 
gratuită a suprafeţei de 202 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 111/23.06.2011.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-na Vânătoru Elena 
a suprafeţei de 40  mp., ce constituie diferenţa de teren aferent locuinţei, identificat cu nr.
CF 402125 nr. topo 4450, din Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 1.359 lei,   
(8.01 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company 
S.R.L, la data de 04.12.2011.

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-nei Vânătoru Elena
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind identificarea şi întabularea a două parcele de teren cu 
numerele topo. A 10077 şi F 10078, în vederea concesionării 
pentru amenajare parcare utilaje agricole

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9865 din 20.12.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru 
identificarea şi întabularea a două parcele de teren cu numerele topo. A 10077 
şi F 10078, în vederea concesionării pentru amenajare parcare utilaje agricole;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de identificare şi întabulare a 
parcelelor cu numerele topo.  A 10077 şi F 10078.

Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării,
a suprafeţei de teren de 6000 mp, identificată cu numerele topo.  A 10077 şi F 
10078, pentru amenajarea unei parcări pentru camioane şi utilaje agricole.

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

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de concesiune teren nr. 343/14.03.2003 
încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l Baziliuc Eugen

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând  referatul nr. 10135 din 20 decembrie 2011 al Serviciului 
Urbanism prin care se propune  rezilierea contractului de concesiune teren nr. 
343/14.03.2003 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l Baziliuc Eugen.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază contractul de concesiune teren nr. 343/14.03.2003, 
conform datelor înscrise în tabelul de mai jos:
Nr. 
crt

Numele, denumirea 
concesionarului

Suprafaţa de teren 
concesionată

Nr. C.F. Nr. contract de 
concesiune

Destinaţia Nr. Topo, 
cadastral

Adresa

1. BAZILIUC EUGEN 8476 mp
482 mp

CF 8215
CF 3214

343/14.03.2003

Construire obiectiv 
cu caracter economic

Topo. 1529/2
Topo. 

1529/1/2/2

Str. Spre Est f.n.

Art. 2. – Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune 
înscris în favoarea concesionarului.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism
- D-lui Baziliuc Eugen
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor 
fiscale a unui număr de 63 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10072 din 19 decembrie 2011 al Serviciului 

Impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea din evidenţa curentă în 
evidenţă separată  a creanţelor fiscale a unui număr de 63 de debitori declaraţi 
în stare de insolvabilitate.

Ţinând cont de prevederile art. 176 din OG. nr. 92/2003;
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 aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată, a 
creanţelor fiscale în valoare totală de 89.309 lei, a unui număr de 63 de debitori 
declaraţi în stare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

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

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. BAU – ECOTECH S.R.L., ca 

urmare a radierii din Registrul Comerţului

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10073 din 19 decembrie 2011 al Serviciului 

Impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a S.C. 
BAU – ECOTECH S.R.L., ca urmare a radierii din Registrul Comerţului.

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 6 din OG. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală;

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 aprobă scăderea din evidenţa fiscală, a sumei de 2.207 lei, 
reprezentând impozite şi taxe neachitate de S.C. BAU – ECOTECH S.R.L.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

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

Nr.   249 din 22 decembrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                         Ciuciulete Petru 

                         
                                 
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 

Primăriei Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr.10060 din 16.12.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate prin care se propune aprobarea inventarului anual, patrimoniul public şi 
privat al Primăriei Jimbolia;

Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată 
şi completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr.
15/1994, ale H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind amortizarea 
mijloacelor fixe, ale O.G. nr. 112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casare şi 
valorificarea activelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 
237.174.539,08 lei şi  inventarul obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în sumă 
de 3.675.628,91 lei.

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş;

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

HOTĂRÂREA
privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte 

de inventar la Primăria Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10059/16.12.2011 al Serviciului buget, contabilitate 

prin care se propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de 
inventar  în valoare totală de 215.502,49 lei  şi casarea unor mijloace fixe în 
valoare totală de 1.479.968,17 lei;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, Hotărârii de Guvern nr. 
909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;

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 aprobă casarea şi scoaterea din uz  a unor obiecte de 
inventar în valoare totală de  215.502,49 lei conform proceselor verbale 
anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă casarea unor mijloace fixe în valoare de
1.479.968,17  lei, conform proceselor verbale anexate, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

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

caracter reparatoriu şi contencios administrativ a 
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;

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

HOTĂRÂREA
                    privind  aprobarea solicitării transmiterii a patru imobile din domeniul privat al
statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea 
Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis

Consiliul local al orasului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 10160 din 21.12.2011 al serviciului urbanism şi amenajarea 

teritoriului, prin care se propune aprobarea solicitării transmiterii a patru imobile din 
domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia 
şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis ,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. 45 din Legea administratiei 
publice locale nr.215 din 2001,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă solicitarea transmiterii a patru imobile din domeniul privat al
statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea 
Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis, după cum urmează:

- terenul întravilan în suprafaţă de 6869 mp. şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, situat în Jimbolia str. Mărăşeşti nr. 64, înscris în C.F. 401691, nr. topografic 
518/1, fost pichet Jimbolia Vest, cu destinaţia viitoare de locuinţe sociale;

- terenul extravilan în suprafaţă de 10.440 mp. şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, situat în Jimbolia, înscris în C.F. 401548, nr. cadastral Cc 772/1, fost pichet 
Jimbolia Est,  cu destinaţia viitoare  de parcare utilaje (agregate) de deszăpezire ale 
primăriei;

- terenul extravilan în suprafaţă de 16.137 mp şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, înscris în C.F. nr. 401788, nr. cadastral Cc 585/1, fost  Pichet Clarii-Vii, cu 
destinaţia viitoare de grup de locuinţe sociale;

- terenul intravilan în suprafaţă de 8.254 mp. şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, situat în Jimbolia, str. Contele Csekonics (fostă str. Erou Călin Nicolae) nr. 
18, înscris în C.F. 400872, nr. topo. 4951, fost Pichet Jimbolia Sud,  cu destinaţia viitoare de 
locuinţe sociale.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  H.C.L. Jimbolia nr. 
150/28.07.2011.
            Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş,

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul judeţean 

al Poliţiei de Frontieră Timiş
- Consiliului Judeţean Timiş
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 
încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând  referatul nr. 10180 din 21 decembrie 2011 al Serviciului 
Impozite şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de 
comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 încheiat între SC Blythswood Banat SRL 
şi Primăria oraşului Jimbolia.

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 reziliază contractul de comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 
încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia pentru 
autoturismul Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare TM 09 YYE.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind acordul încheierii unui contract de comodat între SC 
BLYTHSWOOD BANAT SRL şi SC Peisaj Hosta SRL pentru 
autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 10151/20.12.2011 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune încheierea unui contract de comodat între SC 
BLYTHSWOOD BANAT SRL şi SC Peisaj Hosta SRL pentru autoturismul 
Dacia Logan –TM-09-YYE, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 
03.01.2012;

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 aprobă încheierea unui contract de comodat între 
SC BLYTHSWOOD BANAT SRL şi SC Peisaj Hosta SRL pentru 
autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 
data de 03.01.2012.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
-Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş;
- compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului impozite şi taxe locale;
- SC BLYTHSWOOD BANAT SRL;
- SC Peisaj Hosta SRL.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul 

şcolar 2012 - 2013

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10047 din 20 decembrie 2011 al Serviciului APL, 

IE, TI, RP prin care se propune  aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va 
funcţiona în anul şcolar 2012 – 2013;

Ţinând cont de prevederile art. 19 aln 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011;

Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1 şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona 
în anul şcolar 2012 – 2013, după cum urmează:

Nr. 
Crt

Denumirea unităţii şcolare PJ/A
R

Adresa

1 Grupul Şcolar “Mihai Eminescu” 
Jimbolia

PJ Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14

2 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 
Jimbolia

PJ Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 83

3 Grădiniţa cu program prelungit 
Jimbolia

PJ Jimbolia, str. Republicii, nr. 21

4 Grădiniţa cu program normal nr. 2 
Jimbolia

PJ Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.
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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. 10184 din 21.12.2011 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 înscris în CF nr. 402466 Jimbolia, nr. topo. 402466 (nr. 
topo. vechi A 345/1), în vederea efectuării de lucrări topografice 
pentru PUZ – zona Rapova;
b). Imobil înscris în CF nr. 402439 Jimbolia, nr. topo. 402439 (nr. 
topo. vechi A 350/1), în vederea efectuării de lucrări topografice 
pentru PUZ – zona Rapova.

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.   256   din 22 decembrie 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Ciuciulete Petru

                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                SECRETAR,

           Niţoi Ionel
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 
MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia, nr. topo. 3277, 3276/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10150 din 22.12.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului din Jimbolia, str. 
Lorena (fostă 1 MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia, nr. topo. 3277, 
3276/1;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului din Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 
MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia, nr. topo. 3277, 3276/1, în două 
parcele, una în suprafaţă de 791 mp, iar cealaltă în suprafaţă de 1.348 mp. 

Parcela în suprafaţă de 1.348 mp va avea servitute de trecere prin parcela 
în suprafaţă de 791 mp.

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

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

Nr. 257  din 22 decembrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Ciuciulete Petru

     CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,   
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   9974/22.12.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 22 decembrie 2011

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

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul IV al anului 
2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 234 cu unanimitate de voturi.

      2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul IV al anului 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 235 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 236 cu unanimitate de voturi.

4. 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. 237 cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 238 cu unanimitate de voturi.

      6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de reparaţii străzi şi trotuare pentru anul
2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 239 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii pentru anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 240 cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor propuse pentru extinderea 
intravilanului oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 241 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere, 
modernizare şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic”, extravilan Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 242 cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenuri diferenţă, 
propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiraşi, în baza Legii nr. 
112/1995.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 243 cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, 
str. Peter Jung, nr. 25, înscris în C.F. nr. 400863, topo 1838 şi CF  400864, nr. topo. 1839, 
către Samoilă Dumitru şi Samoilă Simina.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 244 cu unanimitate de voturi.



12. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, 
str. Bucegi, nr. 6, înscris în C.F. nr. 402123, topo 4450, în suprafaţă de 40 mp, către 
Vânătoru Elena.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 245 cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind identificarea şi intabularea a două parcele de teren, în vederea 
concesionării pentru amenajare parcare utilaje agricole.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 246 cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune  nr. 343/14.03.2003 a 
terenului identificat cu CF nr. 8215, topo  1529/2 în suprafaţă de 8476 mp şi CF 3214, topo 
1529/1/2/2 în suprafaţă de 482 mp.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 247 cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea, din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor 
fiscale, a unui număr de 63 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 248 cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. BAU ECOTECH S.R.L., ca 
urmare a radierii din Registrul Comerţului.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 249 cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Primăriei Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 250 cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din folosinţă a obiectelor 
de inventar.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 251 cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii a patru imobile din domeniul 
privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul 
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în 
administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 252 cu unanimitate de voturi.

20. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 
încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 253 cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru 
autoturismul Dacia Logan TM 09 YYE, între SC Blythswood Banat SRL şi SC Peisaj 
Hosta SRL.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 254 cu unanimitate de voturi.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia ce va funcţiona în 
anul şcolar 2012 – 2013.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 255 cu unanimitate de voturi.

23. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 256 cu unanimitate de voturi.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. Lorena (fostă 1
MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia,  nr. topo. 3277, 3276/1. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 257 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 decembrie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia.

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

În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul IV al anului 2011.
2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul IV al anului 2011.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul

2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de reparaţii străzi şi trotuare pentru anul

2012.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii pentru anul 2012.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor propuse pentru extinderea 

intravilanului oraşului Jimbolia.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere, 

modernizare şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic”, extravilan Jimbolia.
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia,

str. Peter Jung, nr. 25 înscris în C.F. nr. 400863, topo 1838 şi CF  400864, nr. topo. 1839, în 
suprafaţă de 431 mp.

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str.
Peter Jung, nr. 25, înscris în C.F. nr. 400863, topo 1838 şi CF  400864, nr. topo. 1839, către 
Samoilă Dumitru şi Samoilă Simina.

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia, 
str. Bucegi, nr. 6, înscris în C.F. nr. 402123, topo 4450, în suprafaţă de 40 mp.

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. 
Bucegi, nr. 6, înscris în C.F. nr. 402123, topo 4450, în suprafaţă de 40 mp, către Vânătoru 
Elena.

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie pentru vânzare, a terenului situat în Jimbolia, 
str. Cânepei, în suprafaţă de 6000 mp, identificat cu nr. topo A 10077 şi F 10078 pentru 
vânzare.

15. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune  nr. 343/14.03.2003 a 
terenului identificat cu CF nr. 8215, topo  1529/2 în suprafaţă de 8476 mp şi CF 3214, topo 
1529/1/2/2 în suprafaţă de 482 mp.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea, din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor 
fiscale, a unui număr de 63 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate.

17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. BAU ECOTECH S.R.L., ca 
urmare a radierii din Registrul Comerţului.
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18. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
19. Probleme curente ale primăriei.
20. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Primăriei Jimbolia.

2. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din folosinţă a obiectelor de 
inventar.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii a patru imobile din domeniul 
privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul 
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în 
administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis.

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 
încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru autoturismul 
Dacia Logan TM 09 YYE, între SC Blythswood Banat SRL şi SC Peisaj Hosta SRL.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia ce va funcţiona în 
anul şcolar 2012 – 2013.

7. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 
MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia,  nr. topo. 3277, 3276/1. 

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 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 24.11.2011 

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

01.12.2011 care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciuciulete supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 

09.12.2011 care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

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

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 234
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul IV al anului 
2011.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  235

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-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.  236

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

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-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.  237

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2012.

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

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

hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că acest plan de ocupare al funcţiilor publice trebuie aprobat la sfârşitul 

fiecărui an pentru anul următor şi precizează că nu sunt modificări faţă de anul trecut.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 238
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea programului de reparaţii străzi şi
trotuare pentru anul 2012.

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

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

hotărâre.
D-l Ciuciulete propune să fie inclus în acest program şi repararea trotuarului ce leagă capela 

veche de cea nouă.
D-l Boldor precizează că este vorba de str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, care apare pe listă.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  239

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii pentru anul 2012.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

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

hotărâre.
D-l Ciuciulete precizează că speră că vor fi bani suficienţi pentru realizarea acestor obiective.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  240

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea limitelor propuse pentru extinderea 
intravilanului oraşului Jimbolia.

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

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

hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că este vorba de extinerea intravilanului în zona Rapova şi la Stadion.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  241

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere, 
modernizare şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic”, extravilan Jimbolia.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  242
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru 
terenul diferenţă, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza 
Legii 112/1995.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  243

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat 
în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 25, înscris în C.F. nr. 400863, topo 1838 şi CF  400864, nr. topo. 
1839, către Samoilă Dumitru şi Samoilă Simina.

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  244

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat 
în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6, înscris în C.F. nr. 402123, topo 4450, în suprafaţă de 40 mp, 
către Vânătoru Elena.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  245

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind identificarea şi întabularea a două parcele de 
teren cu numerele topo A10077 şi F 10078, în vederea concesionării pentru amenajare parcare 
utilaje agricole.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  246
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rezilierea contractului de concesiune  nr. 
343/14.03.2003 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi Baziliuc Eugen.

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

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

hotărâre.
D-l Postelnicu întreabă de ce teren e vorba, cel de lângă PECO?
Intervine d-l Niţoi şi spune că nu este vorba de o renunţare. Prin contractul de concesiune s-au 

stabilit anumite termene, care nu au fost respectate de către concesionar.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  247

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind trecerea, din evidenţa curentă în evidenţă 
separată a creanţelor fiscale, a unui număr de 63 de debitori, declaraţi în stare de 
insolvabilitate.

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

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

hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că suma este mare, majoritatea sumelor provin din amenzi.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  248

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. BAU 
ECOTECH S.R.L., ca urmare a radierii din Registrul Comerţului.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  249

D-l Ciuciulete prezintă referatul aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi 
privat al Primăriei Jimbolia.

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

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

hotărâre.



7

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

HOTĂRÂREA NR.  250

D-l Ciuciulte prezintă referatul privind casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din folosinţă 
a obiectelor de inventar.

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

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

hotărâre.
D-şoara Cîrlig precizează că acum nu se votează casarea propriu zisă, se votează propunerile 

de casare şi propune să se organizeze o şedinţă cu toate instituţiile şi să se explice procedura. Este un 
viciu de formă, fiecare instituţie lucrează pe formulare diferite. Acum se votează propunerile de 
casare şi apoi ar trebui aprobate casările propriu zise.

D-l Boldor spune că la sfârşitul fiecărui an, fiecare instituţie face inventarul şi se constată ce 
bunuri trebuie casate.

D-şoara Cîrlig spune că acum se votează procesele verbale cu propunerile de casare.
D-l Boldor spune că  trebuie ataşate şi nominal propunerile de casare, nu doar valoric.
D-l Pop ia cuvântul şi spune că există o propunere de casare, celelalte unităţi au anexat şi 

nominal casările, la spital suma e foarte mare, dar nu e ataşată o listă cu propunerile de casare, apare 
doar secţia şi suma. 

D-l Niţoi spune că nu e normal să se dea două hotărâri, una cu propunerile de casare şi una de 
casare.

D-l Ciuciulete spune că în luna decembrie toată lumea face inventarul, nu trebuie făcută şi 
casarea în acelaşi timp. În mod normal se aprobă propunerile de casare, apoi se aprobă procesul 
verbal de casare. Propune ca în spatele inventarului să se regăsească listele de inventariere. La spital 
este vorba de aparatură medicală, sunt anumite condiţii care trebuie respectate, nu se casează ca şi un 
scaun. Sunt firme specializate care dau note de constatare şi pe baza acestora se face sau nu casarea.

D-l Niţoi spune că nu i se pare normal să se dea două hotărâri.
D-l Ciuciulete precizează că se aprobă inventarul valoric şi propunerile de casare tot valoric. 

Consideră că s-au grăbit lucrurile, dar proiectul de hotărâre este bun.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  251

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea solicitării transmiterii a patru 
imobile din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al 
oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş.

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

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

hotărâre.
D-l Niţoi spune că este o revenire la hotărârea veche, destinaţiile pe care le-am trecut nu sunt 

acceptate de ministerele implicate, nu le-a convenit modalitatea de exprimare.
D-l Bâcă atrage atenţia asupra momentului preluării propriu-zise, comisia care va face 

preluarea trebuie să fie foarte atentă, să meargă la faţa locului, în CF apar cu o anumită valoare, dar la 
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faţa locului este moloz.
D-l Meszaros întreabă de ce la pichetul Jimbolia Est e trecută la destinaţie parcare utilaje de 

deszăpezit, este prea departe de oraş.
D-l Niţoi spune că trebuiau trecute nişte destinaţii.
D-l Rakoczi întreabă ce se va întâmpla cu chiriaşii.
D-l Niţoi precizează că aceştia nu stau cu contract.
D-l Boldor spune că nu este problema noastră ce se va întâmpla cu chiriaşii, noi vom prelua 

aceste pichete fără sarcini.
D-l Rakoczi spune ca la Jimbolia Nord este un om care sta de mult timp acolo, ce se va 

întâmpla cu el?
D-l Niţoi precizează că acel om are locuinţă în Jimbolia.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  252

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rezilierea contractului de comodat nr. 340 din 15 
ianuarie 2009 încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  253

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea încheierii unui contract de comodat 
pentru autoturismul Dacia Logan TM 09 YYE, între SC Blythswood Banat SRL şi SC Peisaj 
Hosta SRL.

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  254

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia ce 
va funcţiona în anul şcolar 2012 – 2013.

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

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi spune că s-a rămas la aceeaşi structură, ca să nu apară probleme la personal, să nu 

scadă numărul angajaţilor. S-a discutat cu toţi directorii şi s-a ajuns la această concluzie, să se 
păstreze toate cele patru unităţi: liceul, şcoala generală şi cele două gradiniţe.
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D-l Niţoi precizează că se doreşte formarea unei structuri asociative, un consorţiu şcolar la 
nivelul oraşului Jimbolia, format din unităţile de învăţământ preşcolar din localitate. Acest consorţiu
va  facilita accesul la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii, la utilizarea optimă a unor 
resurse materiale, umane şi financiare proprii unităţilor de învăţământ, la lărgirea oportunităţilor de 
învăţare oferite elevilor. Unităţile de învăţământ vor încheia un contract de parteneriat. D-l Niţoi 
precizează că este nevoie de acordul de principiu al Consiliului Local.

D-l Ciuciulete supune la vot propunerea de înfiinţare a consorţiului şcolar la nivelul oraşului 
Jimbolia care se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a 
oraşului Jimbolia ce va funcţiona în anul şcolar 2012 – 2013, care se aprobă cu unanimitate de voturi 
şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR.  255

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

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  256

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. 
Lorena (fostă 1 MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia,  nr. topo. 3277, 3276/1. 

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

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

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

şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  257

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Primar precizează că în ultima perioadă au avut loc în Jimbolia mai multe evenimente 

culturale importante, cum ar fi spectacolul oferit de Dumitru Fărcaşu cu ocazia Festivalului O, brad 
frumos!. 

D-l Kaba spune că Irina Florea a reprezentat cu cinste oraşul Jimbolia şi a ajuns pe locul 6 la 
concursul X Factor.

Mai precizează că în data  de 3 decembrie s-a dat drumu televiziunii locale, care transmite în 
fiecare sâmbată de la ora 17 şi duminica de la ora 15, pe canalul PRO 7 al UPC.

În data de 20 decembrie a avut loc spectacolul simfonic al filarmonicii Banatul din Timişoara, 
care a început cu aducerea luminii sfinte de la Betleem, care a fost adusă cu avionul până la Viena şi 
de acolo cu maşina, până în Jimbolia.

D-l Kaba spune că anul viitor se vor derula în Jimbolia proiecte importante: se va derula prin 
intermediul AQUATIM, un proiect de canalizare de 17,8 milioane de EURO, unde noi avem o 
situaţie uşoară, suntem doar beneficiari: 75 % din costuri sunt fonduri europene, 23% sunt de la 
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Ministerul Mediului şi 2% de la Consiliul Judeţean, iar prefinanţarea a fost asumată de către 
AQUATIM. Primăria şi Consiliul Local au meritul că Jimbolia a fost prima localitate care a dorit ca 
AQUATIM să fie operator regional, Jimbolia are 0,23% acţiuni AQUATIM şi 3 posturi de conducere 
în structura AQUATIM.

D-l primar spune că s-a terminat licitaţia pentru staţia de epurare, a câştigat o firmă germană, 
se vor începe lucrările la „Nu mă uita” şi la policlinică.

Proiectul PIDU a fost întârziat puţin, în ianuarie se va semna contractul. Dar această 
întârziere poate avea consecinţe pozitive, se va face canalizarea şi apoi se va veni cu asfalt.

Toate aceste proiecte vor cere o decizie importantă a Consiuliului Local, un nou împrumut 
bancar.

În luna ianuarie se vor demara încă 2 proiecte transfrontaliere cu Ungaria: unul este 
reabilitarea pieţei oraşului, se va realiza o hală acoperită de 1100 mp. Printr-un alt proiect 
transfrontalier se va construi o aripă a secţiei de interne de la Spital şi se va dota cu un cabinet mobil 
de consultaţie. Acest lucru face posibilă accesarea de fonduri transfrontaliere, se va merge în 
localităţile din împrejurimi.

Având în vedere că este ultima şedinţă din acest an, d-l Kaba urează tuturor consilierilor 
sărbători fericite, un Crăciun linisţit şi un an nou cu sănătate.

Se trece la Diverse:
Ia cuvântul d-l Toth care propune ca, la gară, să se pună un rastel acoperit pentru biciclete. 

Sunt mulţi navetişti care nu au unde să lase bicicletele, nu mai au voie să le lase pe peronul gării.
D-l Gheorghin propune instalarea unei staţii acoperite în curba de la „Tauru Negru”. Acolo 

stau mulţi elevi şi nevetişti. D-l Kaba spune că pentru asta trebuie să se  ceară acordul Drumurilor 
Naţionale.

D-l Gheorghin spune că ar trebui găsită o modalitate de a influenţa firmele din oraş, care dau 
afară cu prioritate locuitori din Jimbolia.  D-l Boldor spune că fiecare firmă are politica ei, nu pot fi 
obligaţi în niciun fel.

D-l Niţoi precizează că nicio firmă nu dă afară oamenii buni.
D-l Macovei spune că se fac reduceri pe secţii, dacă la o anumită secţie lucrează doar 

jimbolieni, şi acolo trebuia să se facă restructurări, nu s-a avut de ales. 
D-l Pop spune că drumul de acces între parc şi plantaţia de pomi este momentan blocat de 

grămezi mari de crengi, ar trebui curăţat acolo.

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 aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 

pe trimestrul IV al anului 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  10137 din  20.12.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul IV al anului 2011;

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


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


HOTĂRĂŞTE


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


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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor

 cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ 

 al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.    234     din 22 decembrie 2011
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                     Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                         Niţoi Ionel





        







  


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  10136 din  20.12.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul IV al anului 2011;


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


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

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


HOTĂRĂŞTE


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

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


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu contencios administrativ al  Instituţiei 


Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.  235 din 22 decembrie 2011

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                        Ciuciulete Petru


CONTRASEMNEAZĂ,




                  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.  10155 din  21.12.2011 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








- 148

1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare

030218
      3


2. Cote defalcate din impozitul pe venit




040201
- 210


3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru


    echilibrarea bugetelor locale





040204
    10


4. Impozit şi taxa pe clădiri






070201
      8


5. Impozit şi taxa pe teren






070202
      5


6. Alte impozite şi taxe pe proprietate




070250
  130


7. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206
   - 5


8. Taxe hoteliere







120207
     5


9. Venituri din concesiuni şi închirieri




300205
    30


10. Alte venituri







360250
    14


11.Donaţii şi sponsorizări






370201
      3


12.Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor

420220
- 141


CHELTUIELI – TOTAL








- 148

1. Autorităţi publice







5102

    20


- cheltuieli de personal





510210
-    5



- bunuri şi servicii






510220
    30



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

510256
-    5


2. Sănătate








6602

- 190



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

660256
- 190



3. Învăţîmânt








6502

-     8


- burse








650259
-     8


4. Cultura, recreere şi religie





6702

-   63
    


- bunuri şi servicii






670220
    13



- proiecte cu finanţare din Fonduri externa nerambursabile

670256
-   76



5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002

    62


- bunuri şi servicii






700220
    30



- rambursări de credite interne




700281
    32


6. Transporturi







8402

    31



- bunuri şi servicii






840220
    31


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.     236 din 22 decembrie 2011


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ







Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,

              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. 10148 din 20.12.2011 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 






                 - 677,21

1. Venituri din contractele încheiate cu casele 


de asigurări sociale de sănătate      

          331021                              - 677,21


CHELTUIELI – TOTAL                                                                                           - 677,21


1. Sănătate




         6610


     - 677,21


· Cheltuieli de personal                                      661010

                 - 246,35


· Bunuri şi servicii                                             661020                                - 430,86


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu


 şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr. 237 din 22 decembrie 2011


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      


                                                                                                      Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,






         SECRETAR,


         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 10107 din 19.12.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012;


Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală 


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


Nr.  238 din 22 decembrie 2011                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









              Ciuciulete Petru




                                 CONTRASEMNEAZĂ,





          SECRETAR,





           Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2012


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 10133/19.12.2011 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2012;


În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2012, după cum urmează :


1. Străzi modernizate:


- str. Republicii, Contele Csekonics, Emmerich Bartzer, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Avram Iancu, Peter Jung, Timiş, Constantin Brâncoveanu, Ion Slavici, Liviu Rebreanu, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Doja, Lorena, Dr. Diel, Dr. Victor Babeş, Calea Moţilor, Calea Mărăşeşti, Calea Kikindei, Spre Lenauheim, Corneliu Coposu,  George Enescu, Aurel Vlaicu, Petofi Sandor, Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial), Ioan Vidu, Stefan Jager, Aleea Plopilor, Spre Nord (parţial), Vasile Alecsandri, Vasile Lucaciu, Albinelor, Bârzava.

2. Străzi nemodernizate


· str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion Bărnuţiu, Constantin Dobrogeanu Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Aleea Cito (parţial),  Nicolae Kogălniceanu, Carpaţi, Basarabia, Vlad Ţepeş, Vasile Goldiş, Ştefan Octavian Iosif, George Coşbuc, Banat, Cânepei, Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial) Spre Nord (parţial), Spre Sud, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Gheorghe Lazăr, Josef Linster, Prieteniei, Nicolae Grigorescu, Crişana, Mureş, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Horia, Cloşca, Crişan, Alexandru Vlahuţă, Costache Negruzzi,  Rapova, Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Bălcescu, Recoltei, Bucegi, Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor Aman, Salcâmilor, Porumbeilor, Traian Grozăvescu, Griviţei, Ion Creangă, Clarii Vii (zona periurbană).


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală, 


- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul;


- cetăţenilor prin presă şi afişare.


Nr.   239     din 22 decembrie  2011

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










      Ciuciulete Petru





   CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA




            privind aprobarea listei de investiţii pentru anul 2012




Consiliul local al oraşului Jimbolia, ;




Văzând referatul 10132/19.12.2011 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii pentru anul 2012;




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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2012, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


· Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;


· Serviciului buget, contabilitate.


· Cetăţenilor prin presă 


Nr.      240     /22 decembrie 2011  
             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                                                                               Ciuciulete Petru


                                             CONTRASEMNEAZĂ,


                                                     SECRETAR


                                                     Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea limitelor propuse pentru extinderea

 intravilanului oraşului Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9323 din 20 decembrie 2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea limitelor propuse pentru extinderea intravilanului oraşului Jimbolia.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea limitelor propuse pentru extinderea 

intravilanului oraşului Jimbolia, după cum urmează:


a) Zona 1 (N – Bălţi): 12,91 ha;


b) Zona 2 (NE – Stadion Arpad Thierjung): 14,72 ha;


c) Zona 3 (E – str. Rapova/Negruzzi): 174 ha;


d) Zona 4 (S – Drumul Naţional DN 59A): 44,13 ha;


e) Zona 5 (N – Drumul Judeţean DJ 157): 16,03 ha;


Suprafaţa totală propusă pentru extinderea intravilanului se modifică de 


la 150,80 ha la 261,79 ha.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.


Nr. 241 din 22 decembrie  2011                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                        Ciuciulete Petru                   




                     


                         


                                  CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere, modernizare şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic pentru Asociaţia „Clubul de fotbal Marcel Băban”



Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 10157 din 21 decembrie 2011 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere, modernizare şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic pentru Asociaţia „Clubul de fotbal Marcel Băban”;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal– Extindere, modernizare


şi dotare bază sportivă, amplasare parc fotovoltaic pentru Asociaţia „Clubul de fotbal Marcel Băban”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



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;

· Asociaţiei „Clubul de fotbal Marcel Băban.

Nr.  242   din  22 decembrie 2011
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                     Ciuciulete Petru


                              CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,





        Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenul diferenţă, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând Hotărârea nr. 101/20.03.2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 10134 din 20.12.2011 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a rapoartelor de evaluare pentru terenul diferenţă, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 112/1995; 



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se însuşesc rapoartele pentru terenul diferenţă, propus spre vânzare,ce


aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 112/199, după cum urmează:


		Nr.


crt.

		Numele şi prenumele solicitantului




		Adresa imobilului




		Nr.


CF

		Nr.


topo




		Data întocmirii rap. de reevaluare

		Supraf. Terenului atribuit gratuit   (mp)

		Suprafaţa teren diferenţă rezultat pt. vânzare (mp)

		Valoarea terenului    (lei)


fără TVA



		1.

		Samoilă Dumitru


şi


Samoilă Simina

		Peter Jung nr. 25




		400863


400864

		1838


1839

		28.11.2011

		383

		431

		15.637



		2.

		Vânătoru Elena

		Bucegi, nr. 6

		402125

		4450

		04.12.2011

		202

		40

		1.359





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  Administraţie Publică Locală 


· Serviciului Urbanism


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


Nr.    243   din 22 decembrie 2011   
   
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










    Ciuciulete Petru


CONTRASEMNEAZĂ,







       SECRETAR,







        Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa 


situată în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 25

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  referatul nr. 8208 din 19.11.2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Samoilă Dumitru, în calitate de proprietar al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 25 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 431 mp cu preţul de 15.637 lei (8.32 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 24.11.2011, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 383 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 210/22.12.2005.


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-lui Samoilă Dumitru şi d-nei Samoilă Simina a suprafeţei de 431  mp., ce constituie diferenţa de teren aferent locuinţei , compus din teren  în suprafaţă de 210 mp. identificat în CF 400863 cu nr. topo 1838 şi 221 mp. teren din CF 400864 cu nr. topo. 1839, din Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 25.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 15.637 lei,   (8.32 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 24.11.2011.


Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.


Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii nr.112/1995.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală ;


-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· D-lui Samoilă Dumitru şi d-nei Samoilă Simina

Nr.    244  din 22 decembrie 2011                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                Ciuciulete Petru


                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  referatul nr. 5058 din 19.11.2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitei Vânătoru Elena, în calitate de proprietar al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 40 mp cu preţul de 1.359 lei (8.01 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 04.12.2011, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 202 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 111/23.06.2011.


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-na Vânătoru Elena a suprafeţei de 40  mp., ce constituie diferenţa de teren aferent locuinţei, identificat cu nr. CF 402125 nr. topo 4450, din Jimbolia, str. Bucegi, nr. 6.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 1.359 lei,   (8.01 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 04.12.2011.


Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.


Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii nr.112/1995.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală ;


-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· D-nei Vânătoru Elena

Nr.    245 din 22 decembrie 2011                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                Ciuciulete Petru


                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind identificarea şi întabularea a două parcele de teren cu numerele topo. A 10077 şi F 10078, în vederea concesionării pentru amenajare parcare utilaje agricole

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9865 din 20.12.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru identificarea şi întabularea a două parcele de teren cu numerele topo. A 10077 şi F 10078, în vederea concesionării pentru amenajare parcare utilaje agricole;


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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de identificare şi întabulare a 


parcelelor cu numerele topo.  A 10077 şi F 10078.


Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării,


a suprafeţei de teren de 6000 mp, identificată cu numerele topo.  A 10077 şi F 10078, pentru amenajarea unei parcări pentru camioane şi utilaje agricole.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

- OCPI Timiş.


Nr.   246 din 22 decembrie 2011
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                  Ciuciulete Petru


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractului de concesiune teren nr. 343/14.03.2003 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l Baziliuc Eugen

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 10135 din 20 decembrie 2011 al Serviciului 


Urbanism prin care se propune  rezilierea contractului de concesiune teren nr. 343/14.03.2003 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l Baziliuc Eugen.

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se reziliază contractul de concesiune teren nr. 343/14.03.2003, 


conform datelor înscrise în tabelul de mai jos:


		Nr. crt

		Numele, denumirea concesionarului

		Suprafaţa de teren concesionată

		Nr. C.F.

		Nr. contract de concesiune



		

		

		Destinaţia

		Nr. Topo, cadastral

		Adresa



		1.

		BAZILIUC EUGEN

		8476 mp


482 mp

		CF 8215


CF 3214

		343/14.03.2003



		

		

		Construire obiectiv cu caracter economic

		Topo. 1529/2


Topo. 1529/1/2/2

		Str. Spre Est f.n.






Art. 2. – Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune înscris în favoarea concesionarului.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului Urbanism


· D-lui Baziliuc Eugen


Nr.      247 / 22 decembrie 2011                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                       Ciuciulete Petru                    



                              


                                   CONTRASEMNEZĂ,





          SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor fiscale a unui număr de 63 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 10072 din 19 decembrie 2011 al Serviciului 


Impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată  a creanţelor fiscale a unui număr de 63 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate.


Ţinând cont de prevederile art. 176 din OG. nr. 92/2003;


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 aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată, a 


creanţelor fiscale în valoare totală de 89.309 lei, a unui număr de 63 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.   248 din 22 decembrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                         Ciuciulete Petru 




                         


                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. BAU – ECOTECH S.R.L., ca urmare a radierii din Registrul Comerţului


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 10073 din 19 decembrie 2011 al Serviciului 


Impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a S.C. BAU – ECOTECH S.R.L., ca urmare a radierii din Registrul Comerţului.


Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 6 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;


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 aprobă scăderea din evidenţa fiscală, a sumei de 2.207 lei, 


reprezentând impozite şi taxe neachitate de S.C. BAU – ECOTECH S.R.L.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.   249 din 22 decembrie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                         Ciuciulete Petru 




                         


                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Primăriei Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.10060 din 16.12.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate prin care se propune aprobarea inventarului anual, patrimoniul public şi privat al Primăriei Jimbolia;


Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 15/1994, ale H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind amortizarea mijloacelor fixe, ale O.G. nr. 112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casare şi valorificarea activelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 237.174.539,08 lei şi  inventarul obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   3.675.628,91 lei.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publiă locală;


· Serviciului buget, contabilitate;


Nr.  250 din  22 decembrie 2011        

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                          Ciuciulete Petru
      



CONTRASEMNEAZĂ







SECRETAR,







Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar la Primăria Jimbolia.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 10059/16.12.2011 al Serviciului buget, contabilitate prin care se propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar  în valoare totală de 215.502,49 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 1.479.968,17 lei;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;


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 aprobă casarea şi scoaterea din uz  a unor obiecte de inventar în valoare totală de  215.502,49 lei conform proceselor verbale anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Se aprobă casarea unor mijloace fixe în valoare de 1.479.968,17  lei, conform proceselor verbale anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală;

· Serviciului buget, contabilitate;


Nr.  251 din 22 decembrie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,








                   Ciuciulete Petre

                      CONTRASEMNEAZĂ,





SECRETAR,





Niţoi Ionel

ROMÂNIA  -  JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


                    privind  aprobarea solicitării transmiterii a patru imobile din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis



Consiliul local al orasului Jimbolia,



Văzând referatul nr. 10160 din 21.12.2011 al serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea solicitării transmiterii a patru imobile din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis ,



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215 din 2001,


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. -  Se aprobă solicitarea transmiterii a patru imobile din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis, după cum urmează:


- terenul întravilan în suprafaţă de 6869 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, situat în Jimbolia str. Mărăşeşti nr. 64, înscris în C.F. 401691, nr. topografic 518/1, fost pichet Jimbolia Vest, cu destinaţia viitoare de locuinţe sociale;


- terenul extravilan în suprafaţă de 10.440 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, situat în Jimbolia, înscris în C.F. 401548, nr. cadastral Cc 772/1, fost pichet Jimbolia Est,  cu destinaţia viitoare  de parcare utilaje (agregate) de deszăpezire ale primăriei;


- terenul extravilan în suprafaţă de 16.137 mp şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, înscris în C.F. nr. 401788, nr. cadastral Cc 585/1, fost  Pichet Clarii-Vii, cu destinaţia viitoare de grup de locuinţe sociale;


- terenul intravilan în suprafaţă de 8.254 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea funciară, situat în Jimbolia, str. Contele Csekonics (fostă str. Erou Călin Nicolae) nr. 18, înscris în C.F. 400872, nr. topo. 4951, fost Pichet Jimbolia Sud,  cu destinaţia viitoare de locuinţe sociale.


Art. 2. -  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  H.C.L. Jimbolia nr. 150/28.07.2011.


            Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş,

· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş


· Consiliului Judeţean Timiş


Nr. 252 din 22 decembrie 2011                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                 









                       Ciuciulete Petru


   CONTRASEMNEAZĂ ,


                                                                       SECRETAR,


                                                                       NIŢOI IONEL                                 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractului de comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 

încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 10180 din 21 decembrie 2011 al Serviciului 


Impozite şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia.

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 reziliază contractul de comodat nr. 340 din 15 ianuarie 2009 încheiat între SC Blythswood Banat SRL şi Primăria oraşului Jimbolia pentru autoturismul Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare TM 09 YYE.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale.


Nr.    253 / 22 decembrie 2011                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                       Ciuciulete Petru                    







                                   CONTRASEMNEZĂ,





          SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind acordul încheierii unui contract de comodat între SC BLYTHSWOOD BANAT SRL şi SC Peisaj Hosta SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 10151/20.12.2011 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune încheierea unui contract de comodat între SC BLYTHSWOOD BANAT SRL şi SC Peisaj Hosta SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 03.01.2012;


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 aprobă încheierea unui contract de comodat între 

SC BLYTHSWOOD BANAT SRL şi SC Peisaj Hosta SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 03.01.2012.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


-Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş;


- compartimentului administraţie publică locală  ;


- Serviciului impozite şi taxe locale;


- SC BLYTHSWOOD BANAT SRL;


- SC Peisaj Hosta SRL.


Nr.   254    din 22 decembrie 2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










Ciuciulete Petru


                            CONTRASEMNEAZĂ

                                    SECRETAR,




                 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2012 - 2013


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 10047 din 20 decembrie 2011 al Serviciului APL, 


IE, TI, RP prin care se propune  aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2012 – 2013;



Ţinând cont de prevederile art. 19 aln 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;



Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona 


în anul şcolar 2012 – 2013, după cum urmează:


		Nr. Crt

		Denumirea unităţii şcolare

		PJ/AR

		Adresa



		 1

		Grupul Şcolar “Mihai Eminescu” Jimbolia

		PJ

		Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14



		 2

		Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Jimbolia

		PJ

		Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 83



		3

		Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia

		PJ

		Jimbolia, str. Republicii, nr. 21



		4

		Grădiniţa cu program normal nr. 2 Jimbolia

		PJ

		Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.


Nr.    255    din 22 decembrie  2011                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                        Ciuciulete Petru                   




                     


                         


                                         CONTRASEMNEZĂ,






  SECRETAR,






   Ionel Niţoi


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. 10184 din 21.12.2011 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 înscris în CF nr. 402466 Jimbolia, nr. topo. 402466 (nr. topo. vechi A 345/1), în vederea efectuării de lucrări topografice pentru PUZ – zona Rapova;


b). Imobil înscris în CF nr. 402439 Jimbolia, nr. topo. 402439 (nr. topo. vechi A 350/1), în vederea efectuării de lucrări topografice pentru PUZ – zona Rapova.


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.   256   din 22 decembrie 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









              Ciuciulete Petru


                                         CONTRASEMNEAZĂ,


                                                SECRETAR,






           Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia,  nr. topo. 3277, 3276/1 


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 10150 din 22.12.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului din Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia,  nr. topo. 3277, 3276/1;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului din Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 


MAI), nr. 22, înscris în CF nr. 401988 Jimbolia,  nr. topo. 3277, 3276/1, în două parcele, una în suprafaţă de 791 mp, iar cealaltă în suprafaţă de 1.348 mp. 


Parcela în suprafaţă de 1.348 mp va avea servitute de trecere prin parcela 


în suprafaţă de 791 mp.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia,


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


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.


Nr. 257  din 22 decembrie 2011
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SECRETAR,   






 Niţoi Ionel 




