
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 
pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 330 din 17 ianuarie 2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2012 ale activităţilor finanţate de la bugetul local: Aparatul de 
specialitate al primarului - Funcţionari publici şi personal contractual: Cabinetul 
primarului, Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Social, Arhitect Şef, Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciul Administraţie publică locală, Integrare 
Europeană, Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice, Serviciul Buget, Contabilitate, 
Patrimoniu, Resurse Umane, Compartimentul Audit Intern; Serviciul Public Comunitar 
pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Cultură şi 
Activităţi Sportive, Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Transport 
şcolar şi local, precum şi activităţi autofinanţate: Copiat acte, Piaţa;

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2001 privind  stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 
din fondurile publice şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 
pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37 din 2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate 
de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2012, conform anexelor 
1-10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului 
Timiş ;

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

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 

“Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr.  410/19.01.2012 al Serviciului Urbanism, prin care 

se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Reamenajare 
piaţă agroalimentară Jimbolia”;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 158/2011 pentru lucrarea
“Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”, întocmit de către S.C. 
ARHILAND S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2. – Acest proiect va fi finanţat prin intermediul „Programului de 
cooperare transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013 .

Art. 3.  – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul 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.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare 
piaţă agroalimentară Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 411/19.01.2012 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru 
lucrarea „Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic nr. 158/2011 pentru lucrarea
„Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”, întocmit de S.C. ARHILAND 
S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu 

Caracter Reparatoriu si Contencios Administrativ al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 
“Extinderea secţiei de medicină internă a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr.  412/19.01.2012 al Serviciului Urbanism, prin care 

se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Extinderea 
secţiei de medicină internă a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 159/2011 pentru lucrarea
“lucrarea “Extinderea secţiei de medicină internă a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia”, întocmit de către S.C. ARHILAND S.R.L., conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Acest proiect va fi finanţat prin intermediul „Programului de 
cooperare transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013.

Art. 3.  – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul 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.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare 
piaţă agroalimentară Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 411/19.01.2012 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru 
lucrarea „Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic nr. 158/2011 pentru lucrarea
„Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”, întocmit de S.C. ARHILAND 
S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu 

Caracter Reparatoriu si Contencios Administrativ al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare prin concesiune nr. 8602 din data de 01.11.2011, încheiat între 
Consiliul Local Jimbolia şi S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 404 din 24.01.2012 al Serviciului Urbanism 

prin care se propune  rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare prin concesiune nr. 8602 din data de 01.11.2011, încheiat între 
Consiliul Local Jimbolia şi S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., precum şi scoaterea la 
licitaţie, în vederea concesionării, a serviciului de salubrizare a oraşului 
Jimbolia.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă rezilierea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare nr. 8602 din data de 01.11.2011, încheiat între 
Consiliul Local Jimbolia şi S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L..

Art. 2. – Se scoate la licitaţie publică, în vederea concesionării, serviciul 
de salubrizare a oraşului Jimbolia cu activităţile de măturat, spălat, stropire şi 
întreţinere căi publice; de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi 
menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.

Art. 3. – Cu data prezentei hotărâre se abrogă HCL nr. 199 din 27.10.2011 
şi HCL nr. 233 din 09.12.2011.

Art. 4. – 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
- SC PEISAJ HOSTA SRL
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  încheierea unui contract pe perioadă determinată (ianuarie –
aprilie 2012) cu S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., pentru activitatea de 
curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune 
a acestora pe timp de polei sau îngheţ

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 407 din 24.01.2012 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune  încheierea unui contract pe 
perioadă determinată (ianuarie – aprilie 2012) cu S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L. 
pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi 
menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a ” pct. „14”, 
alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă încheierea unui contract pe perioadă determinată 
(ianuarie – aprilie 2012) cu S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., pentru activitatea de 
curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheţ.

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 Urbanism
- SC PEISAJ HOSTA SRL
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre 

vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 498 

din 24.01.2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local 
a raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în 
baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie 
publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”Confident Management 
Consulting” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari; 

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 şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în 
CF, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi 
vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  

solicitantului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data întocmirii 
rap. de eval.întoc-

mit de SC 
Confident 

Management 
Consulting” 

SRL

Supraf.
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp)

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără TVA

1. GUT 
LEONTIN

Costache 
Negruzzi 

nr. 4

402417 3536, 
3537

17.01.2012 284 514 10.800

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

normative  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
Judeţul Timiş ;

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală 
- Serviciului Urbanism
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 
locuinţa situată în Jimbolia, str. Costache Negruzzi, nr. 4

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

şi  referatul nr. 213 din 24.01.2012  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
întocmit în baza cererii numitului GUT LEONTIN, în calitate de proprietari al 
locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Costache 
Negruzzi, nr. 4 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 
teren de 514 mp cu preţul de 10.800 lei (5,70 euro/mp), conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 17.01.2012, 
suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a 
suprafeţei de 284 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 332/06.10.2011.

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 GUT LEONTIN 
a suprafeţei de 514  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF402417, cu nr. 
topo 3536, 3537 din Jimbolia, str. Costache Negruzzi, nr. 4.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 10.800 lei,   
(5,70 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident 
Management Consulting” SRL, la data de 17.01.2012.

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 al Instituţiei Prefectului 
- judeţul Timiş;

- Serviciului  administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-lui GUT LEONTIN.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ocupat de 
construcţii situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 455 din 23.01.2012  al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Flaugiu Marius, în 
calitate de proprietar al construcţiilor cu destinaţia de magazie, moară şi grajduri 
şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de teren de 
377 mp înscris în C.F. 402440, topo. 402440, rezultată în urma dezlipirii 
terenului, care din eroare nu a fost cuprinsă în evaluarea iniţială.

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 Flaugiu Marius, a 
diferenţei de teren de 377 mp înscris în C.F. 402440, topo. 402440, situată în 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a, rezultată în urma dezlipirii terenului, care din 
eroare nu a fost cuprinsă în evaluarea iniţială.

Art. 2. – 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 Flaugiu Marius
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de închiriere solarii nr. 1267/1 din 
16.02.2009  încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l S.C. Faust Florea 
Usturoi S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 89 din 17.01.2012 al Serviciului Urbanism 

prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere solarii nr. 1267/1 din 
16.02.2009  încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l S.C. Faust Florea 
Usturoi S.R.L..

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. – Începând cu data de 01.02.2012 se reziliază contractul de 
închiriere solarii nr. 1267/1 din 16.02.2009  încheiat între Consiliul Local 
Jimbolia şi d-l S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.

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 Urbanism
- S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a solariilor 
situate în Jimbolia, str. I. I. de la Brad

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 499/24.01.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în 
vederea închirierii, a solariilor situate în Jimbolia, str. I. I. de la Brad, după cum 
urmează:  3 solarii, fiecare cu dimensiunea de 34 ml x 9,5 ml = 323 mp,  având 
ca preţ de pornire suma de 300 lei/an agricol/solar,  şi 12 solarii, fiecare cu 
dimensiunea de 45 ml x 9,5 ml = 427,5 mp, având ca preţ de pornire suma de 
400 lei/an agricol/solar;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se scot la licitaţie publică, în vederea închirierii, solariile 
situate Jimbolia, str. I.I. de la Brad  după cum urmează :

-  3 solarii, fiecare cu dimensiunea de 34 ml x 9,5 ml = 323 mp. Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 300 lei/an agricol/solar.

-  12 solarii, fiecare cu dimensiunea de 45 ml x 9,5 ml = 427,5 
mp/solar. Preţul de pornire a licitaţiei este de 400 lei/an agricol/solar.

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;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol;
- Cetăţenilor prin presă şi afişare.

Nr.    13  din 26 ianuarie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
          Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 416 din 20.01.2012  al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind 
perioada de păşunat, interzicerea păşunatului, plimbarea şi staţionarea animalelor 
domestice pe terenurile agricole şi domeniul public;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor

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 organizarea păsunatului pe raza oraşului Jimbolia, după 
cum urmează:

(1) - Perioada de păşunat a animalelor domestice (ovine, bovine, caprine şi 
cabaline) pe terenurile special amenajate şi repartizate pe categorii de animale 
este de la 1 mai până la  30 octombrie a fiecărui an.
(2) - Plimbarea animalelor (ovinelor) în perioada interzisă păşunatului se face 
în jurul stânii şi gropilor de împrumut din apropiere (unde este posibilitatea) 
între orele 11.00 – 14.00.
(3) - În perioada de îngheţ a solului, se poate face târlirea pentru îngrăşarea 
solului, pe suprafeţe mici împrejmuite cu gard electric sau cu gard provizoriu.
(4) - Este interzis păşunatul, plimbatul sau staţionatul animalelor pe terenurile 
agricole proprietate privată sau pe domeniul public (spaţiile verzi şi parcurile 
din oraş, baza de agrement din zona bălţilor), cât şi canalele de desecare din 
extravilanul oraşului, fără acordul scris al proprietarilor de teren.
(5) - Atât asociaţiile agricole cât şi proprietari privaţi de terenuri nu au voie să 
învoiască animale la păşunat pe terenurile agricole fără acordul primăriei 
pentru stabilirea unui traseu bine stabilit dacă este posibil.
(6) - Fiecare proprietar de animale este obligat să respecte condiţiile optime 
de creştere şi exploatare a animalelor, conform tehnologiei, să asigure 
cantităţile de furaj necesare, iar în caz contrar proprietarii animalelor vor fi 
sancţionaţi conform Legii 72/2002 ( Legea Zootehniei) cu modificările şi 
completările ulterioare.



(7) - Turmele de animale vor fi păzite în permanenţă, în mod obligatoriu, iar 
persoanele în cauză vor avea asupra lor cartea de identitate cît şi date privind 
proprietarul animalelor ( adresa, şi nr. de telefon).
(8) - Păşunatul, plimbatul şi staţionarea animalelor pe păşune în perioada 
interzisă cît şi pe terenurile agricole şi domeniul public(spaţiile verzi şi 
parcurile din oraş, baza de agrement din zona bălţilor, canalele de desecare 
din extravilanul oraşului) potrivit Legii 214/2011 constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2500 lei.

Art. 2 – (1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1 se va 
face de către persoanele împuternicite de către Consiliul Local al oraşului 
Jimbolia, Poliţia oraşului Jimbolia şi de membri Detaşamentului de Jandarmi din 
localitate.

(2)  Persoanele împuternicite de către Consiliul Local al oraşului Jimbolia 
pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1 sunt:

           - Gain Eugen – Şef Serviciu Urbanism
           - Călina Dorin Tudor – Inspector Registru Agricol
           - Prodea Augustin – Referent Birou Urbanism
           - Todea Adrian – Inspector Taxe şi Impozite

Art. 3. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului Local 
Jimbolia nr. 90/2001, 189/2003 şi 108/2004.

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;

Nr.  14   din 26 ianuarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                Cîrlig Daniela

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                     SECRETAR,

                                          Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind  alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din 
Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la 
Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR 
AVRE, Franţa

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 314  din 16 ianuarie 2012  al Serviciului

Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, 
Relaţii Publice prin care se propune alocarea sumei de 5.000 lei către Asociaţia 
Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la 
Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR AVRE, Franţa;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  5.000 lei către Asociaţia
Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la 
Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR AVRE, Franţa.

Suma va fi prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 51.02 –
Autorităţi publice şi acţiuni externe.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social 
al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 536 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului Buget Contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa minunată” din Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia. 

Suma de 30.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiunea de funcţionare, 
capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială

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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
– Societăţii pentru Copii şi Părinţi Timişoara

Nr.     16   din 26 ianuarie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social 
al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 294 din 15 ianuarie 2012 al Serviciului Buget Contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea 
Cantinei şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii 
defavorizate, proiect social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, 
filiala Banat;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea 
Cantinei 

şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii defavorizate, 
proiect social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.

Suma de 30.000 lei se va asigura din bugetul local, secţiunea de funcţionare, la 
capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială.

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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
– Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului 
minim garantat pentru anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 444 din 20 ianuarie 2012 al serviciului social prin 

care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat 
pentru anul 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat, actualizată;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, 
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 compensatoriu şi contencios administrativ a 
Prefecturii judeţului Timiş ;

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

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 470 din 24.01.2012 al serviciului social prin care se 

propune adoptarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 
276/2010.

Ţinând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010; de art. 18, 19, 20, 21, 22 din 
H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat; de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi art. 7 alin (1) din HG nr. 38/2011 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederile Legii nr. 277/2010.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând bunurile considerate de strictă necesitate 
pentru 

nevoile unei familii, prevăzută la Anexa nr. 1.
Art. 2. – Se aprobă Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate 

pentru nevoile familiale, prevăzută la Anexa nr. 2.
Art. 3. – Se aprobă Valorile stabilite pentru calcularea veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în Anexa nr. 3.

Art. 4. – Se aprobă Lista cuprinzând criteriile proprii de eveluare a veniturilor 
privind acordarea ajutorului minim garantat, prevăzută în Anexa nr. 4.

Art. 5. – Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 10 din 20.01.2011 şi 

HCL nr. 41 din 04.03.2011. 
Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului social.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  completarea art. 1 al HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind 

aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 459 din 23.01.2012  al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 
227 din 01.12.2011 privind aprobarea reparării clădirii aflate în incinta 
cimitirului din Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), 
art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind 
aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia, cu următorul 
text:

„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 70.02 –
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.”

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  ;

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  completarea art. 1 al HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind 

aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 460 din 23.01.2012  al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 
228 din 01.12.2011 privind aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din 
Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), 
art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind 
aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia, cu următorul text:

„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 70.02 –
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.”

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  ;

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. ANHANGER 
S.R.L., ca urmare a radierii din Registrul Comerţului

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 392 din 19 ianuarie 2012 al Serviciului Impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a S.C. 
ANHANGER 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 4.525 lei, 
reprezentând impozite şi taxe neachitate de S.C. ANHANGER 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.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea  nivelurilor impozitelor prevăzute la art. 263 alin. 
(4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 393 din 19 ianuarie 2012  al Serviciului impozite 

şi taxe locale prin care se  propune aprobarea nivelurilor impozitelor prevăzute la 
art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. VI din OUG nr. 125/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă nivelurile impozitelor prevăzute la art. 263 alin. (4) 
şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cuantumurile prevăzute în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea  legalităţii şi contencios 

administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, Integreare 

Europeană şi Relaţii Internaţionale, elaţii Publice 
- Serviciului impozite şi taxe locale  ;
- Cetăţenilor prin afişare.

Nr.   23  din 26 ianuarie 2012                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
          Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
        SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unei plaje de numere pentru chitanţele şi facturile 
emise de către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale 
contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi chiriaşilor

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 394 din 19 ianuarie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune aprobarea unei plaje de numere pentru chitanţele 
şi facturile emise de către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, 
persoane fizice şi juridice, precum şi chiriaşilor, ca urmare a schimbării softului;

Având în vedere O.M.F. nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare 
financiar contabile, O.M.F.P. nr. 2052/bis/2006 privind aprobarea unor 
formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea 
impozitelor şi taxelor locale, O.M.F. nr. 3512/2008 privind documentele 
financiar-contabile; H.G. nr. 44/2004 pct. 238 privind art. 288 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, O.U.G nr. 109/2009 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003.

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 plaja de numere pentru chitanţele şi facturile emise de 
către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, persoane fizice şi 
juridice, precum şi chiriaşilor, după cum urmează:

a) TMJ de la nr. 1 la nr. 900.000 pentru chitanţe impozite şi taxe persoane 
fizice şi juridice, chirii şi alte venituri la bugetul local;

b) JIM de la nr. 1 la nr. 200.000 facturi chirii spaţii cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă şi de la nr. 200.001 la 900.000 facturi concesiuni şi PSI
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

Nr.   24    din 26 ianuarie 2012                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                                 Cîrlig Daniela                     

                                              
                                          CONTRASEMNEZĂ,

         SECRETAR,
          Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 
2012, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 454 din 23 ianuarie 2012 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 2012, personal contractual, la 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile H.G. 23/2010 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru serviciile sociale; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii, personal contractual, 
la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac 
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  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 

umane.
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

Nr.   25 / 26 ianuarie 2012 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      Cîrlig Daniela 

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru 
persoane vârstnice  Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 452 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu 
lunar de întreţinere la Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia, în sumă de 624 lei, 
începând cu luna februarie 2012;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată;

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 costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele 
asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în cuantum de 624 lei, începând 
cu data de 1 februarie 2012.

Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, 
nu datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau 
judeţene, după caz.

Art. 3. – Cu data de 01.02.2012 se abrogă HCL nr. 13/20.01.2011.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală:;
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;

Nr.   26  din 26 ianuarie 2012            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
      Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 453 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune majorarea alocaţiei zilnice de hrană a 
beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia de la 8,30 lei/zi/persoană 
la 11 lei/zi/persoană, începând cu data de 01.02.2012.;

Ţinând cont de prevederile HG nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim 
al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de 
asistenţă socială, şi de prevederile Ordinului nr. 246 din 27 martie 2006 al Ministerului 
Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei privind aprobarea Standardelor minime 
specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele 
varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnici;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia la 11 lei/zi/persoană, începând cu data 
de 1 februarie 2012.

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:;
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;

Nr.  27 din 26 ianuarie 2012            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
      Cîrlig Daniela

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. 468 din 24.01.2012 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 suprafaţă 
totală de 2.139 mp. în două loturi cu următoarea descriere:

- Lotul nr. 1 – în suprafaţă de 791 mp, având descrierea „Curte cu clădire de 
locuit”, proprietar construcţii Hoţa Holger şi soţia Hoţa Elena, proprietar 
cotă teren – domeniu privat – 511/791 mp Oraşul Jimbolia, proprietar cotă 
teren 280/791 mp Hoţa Holger şi soţia Hoţa Elena, cu servitute de trecere 
pietonală în suprafaţă de 62 mp asupra parcelei din Lotul 1 în favoarea 
dintotdeauna ai parcelei din Lotul 2;

- Lotul nr. 2, în suprafaţă de 1.348 mp, având descrierea „Grădină”, proprietar 
teren Oraşul Jimbolia, cu servitute de trecere pietonală în suprafaţă de 62 mp 
în favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei din Lotul nr. 2 asupra 
parcelei din Lotul 1.
Art. 2. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 257 din data de 

22.12.2011.
Art. 3. – 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 Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.

              Nr.  28   din 26 ianuarie 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     Cîrlig Daniela

     CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,   
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  atribuirea numărului stradal „3/A” pentru Complexul de 
12 locuinţe aflat în proprietatea S.C. FAGI S.R.L., situat pe 
strada Calea Mărăşeşti

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 458 din 23.01.2012 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 
„3/A str. Calea Mărăşeşti” – pentru imobilul înscris în C.F. 2053 Jimbolia, nr. 
topo. 305/1/1/1 aflat în proprietatea S.C. FAGI S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. 
(9), art. 45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „3/A str. Calea Mărăşeşti” –
pentru imobilul înscris în C.F. 2053 Jimbolia, nr. topo. 305/1/1/1 aflat în 
proprietatea S.C. FAGI S.R.L.

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană 
şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- S.C. FAGI S.R.L.

Nr.  29 / 26 ianuarie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                          Cîrlig Daniela

                                CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA  -  JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                    privind  aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia

Consiliul local al orasului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 471 din 24.12.2012 al serviciului urbanism şi amenajarea 

teritoriului, prin care se propune aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia ,

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 imobilului situat în Jimbolia, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia.

            Art. 2. - 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 Justiţiei,

Nr.     30   din 26 ianuarie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               
                                Cîrlig Daniela

                                               

                
                                       CONTRASEMNEAZĂ,
                                               SECRETAR,
                                              NIŢOI IONEL                                 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
“Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu 
monitorizare” (Development of geothermal energy systems on shared 
reservoirs with monitoring).

          Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 492/24.01.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin care 

se propune participarea Consiliului Local Jimbolia, în calitate de partener, la realizarea 
proiectului „Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu 
monitorizare” (Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with 
monitoring)”;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” 
pct. 4, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă parteneriatul între Primăria  Mórahalom – Ungaria şi 
Consiliul Local Jimbolia.
          Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării 
proiectului cu titlul „Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare 
comune cu monitorizare” (Development of geothermal energy systems on shared 
reservoirs with monitoring), în valoare de 25.775 Euro, în condiţiile rambursării 
(decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art. 3. – Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 775 Euro, 
reperezentând 3,01 % ca şi cofinanţare la proiect.

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;

– Serviciului de Administraţie publică locală, Integrare Europeană;
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu;

Nr.   31   din 26 ianuarie 2012                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                 Cîrlig Daniela

                                     
                                     Contrasemnează
                                            Secretar

         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, nr. topo. 
246, în suprafaţă de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri)

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 500/24.01.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, 
nr. topo. 246, în suprafaţă de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde 
(împăduriri);

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 
alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării 
pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 
Jimbolia, nr. topo. 246, în suprafaţă de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde 
(împăduriri).

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, 
este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG Jimbolia are 
destinaţia de „spaţii verzi”.

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;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol;

Nr.   32   din 26 ianuarie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
          Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo. 
252/2, în suprafaţă de 678  mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri)

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 501/24.01.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. 
topo. 252/2, în suprafaţă de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri);

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 
alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării 
pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 
Jimbolia, nr. topo. 252/2, în suprafaţă de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde 
(împăduriri).

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, 
este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG Jimbolia are 
destinaţia de „spaţii verzi”.

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;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol;

Nr.   33   din 26 ianuarie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
          Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  repartizarea locuinţei din Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 10

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 525 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune repartizarea locuinţei din Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, nr. 10 familiilor care locuiesc în imobilul situat în Jimbolia, str. Victor 
Babeş, nr. 15, imobil care a fost dat în folosinţă gratuită Muzeului Banatului 
Timişoara;

Având în vedere HCL Jimbolia nr. 109 din 17.04.2008;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. „17”  

şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă repartizarea locuinţei situată în Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, nr. 10, familiilor: Tanki Alexandru, Hegy Andras şi Lucaciu Adrian 
Ion.

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.   34 din 26 ianuarie 201                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                                 Cîrlig Daniela                     

    
                                          
                                          CONTRASEMNEZĂ,

         SECRETAR,
          Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary 
Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON –
WHEELS.

Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul  497   din 24 ianuarie 2012 al Serviciului social prin care 

se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia Jimbolia  în 
parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS –
ON – WHEELS care are ca scop asigurarea unui prânz cu transport la domiciliu, 
prin  intermediul unei firme de catering, pentru un grup de 25 persoane vârstnice 
din Jimbolia, care au venituri modeste, însă din cauza problemelor de sănătate nu 
pot să-şi asigure prepararea hranei zilnice, 5 zile pe sătămână, pe o perioadă de 
un an,  cu începere de la 19.04.2012;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia   în 
parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS –
ON – WHEELS.

Art. 2. –  Se alocă din bugetul local  suma de 20.000 lei pentru finanţarea 
proiectului social MEALS – ON – WHEELS care se va derula în parteneriat cu 
Rotary Club Jimbolia. Suma de 20.000 lei se va asigura din bugetul local, 
capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială.

Art. 3. – 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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
– Rotary Club Jimbolia

Nr.  35    din 26 ianuarie 2012           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                           Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 iulie 
2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 532 din 25.01.2012 al Serviciului APL prin care

se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 iulie 
2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 
iulie 2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Art. 2. – 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;
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                   Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere din 
cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 
Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 538  din 25 ianuarie 2012  al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu prin care se propune alocarea  de fonduri pentru 
susţinerea activităţii de lupte libere din cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al 
Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. 
“a”, pct. 6 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  30.000 lei pentru susţinerea 
activităţii de lupte libere din cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu 
clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia

Suma de 30.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de 
funcţionare, capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie.

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

character reparatoriu şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
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                      Cîrlig Daniela

                                     CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR,

               Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL  TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

                     
HOTĂRÂREA

privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare, aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea 
acestor bunuri  în administrarea operatorului SC AQUATIM SA 

Consiliul local al orasului Jimbolia
Având în vedere referatul nr. 432 din 25.01.2012 prin care se propune însuşirea listei 

cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în  
proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea acestor bunuri  în administrarea 
operatorului SC AQUATIM SA, însuşirea listei cu  bunurile proprietate publică aferente 
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi transmiterea acestora către operatorul SC 
Aquatim SA;

Luând în considerare adresa de  la SC Aquatim SA cu nr. 1002/18.01.2012 prin care 
se solicită emiterea unei Hotărâri privind însuşirea  reevaluării bunurilor proprietate publică 
ale orasului Jimbolia si transmiterea acestora către SC Aquatim SA;    

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, modificată;

Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare;

În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canlizare încheiat între SC Aquatim SA şi 
Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei 30/2011 alin. 8, pentru modificarea şi 
completarea Legii 571/203 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri financiar fiscale;

În temeiul art  36 alin. (2) lit. “d”, alin. 5 lit. (a), alin. (6) lit. “a” pct. 14 şi art. 45 
alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 – Se însuşesc listele cuprinzând bunurile identificate şi reevaluate care fac parte 
din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare şi care  aparţin domeniului public al oraşului 
Jimbolia, înscrise în  anexa la prezenta hotarâre.

Art. 2 – Se transmit spre administrare şi folosinţă către operatorul SC Aquatim SA 
bunurile la care s-a făcut referire la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 – Lista bunurilor din anexa la prezenta hotărâre, face parte integrantă din 
Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
932/19.01.2010, care se va actualiza prin act adiţional.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

  - Serviciului administraţie public locală;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă- canal Timiş;
- S.C. "AQUATIM" S.A. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
nr. 118 din 06 iulie 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr.  541/25.01.2012 al Serviciului Urbanism, prin care 

se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 118 
din 06 iulie 2011 cu două noi articole;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se completează Hotărârea Consiliului al oraşului Jimbolia nr. 
118n 06 iulie 2011 după cum urmează:

a) După art. 1 se introduc art. 2 şi art. 3 cu următorul cuprins:

        „ Art. 2. – Se aprobă Scenariul I ca variantă finală de execuţie.
Art. 3. – Acest proiect va fi finanţat prin intermediul „Programului 

de cooperare transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013.”

b) Art. 2 al hotărârii devine art. 4.

Art. 2.  – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul 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.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 406/26.01.2012

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 26 ianuarie 2012

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Cîrlig Daniela
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 16

A absentat d-l Bill Zoltan

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 2 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Reamenajare 
piaţă agroalimentară Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 3 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare piaţă 
agroalimentară Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 4 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Extindere 
secţie de medicină internă” la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 5 cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Extindere secţie de 
medicină internă” la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 6 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare încheiat cu S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 7 cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract provizoriu cu S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pet imp de poleis au de îngheţ.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 8 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia, 
str. C Negruzzi, nr. 4 înscris în C.F. nr. 402417, topo 3536, 3537.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 9 cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. 
C. Negruzzi, nr. 4, înscris în C.F. nr. 402417, topo 3536, 3537 către d-l Gut Leontin.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 10 cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ocupat de  construcţii, 
situat în Jimbolia, Str. Calea Mărăşeşti nr. 45/a.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 11 cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere solarii nr. 1267/1 din 
16.02.2009, încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 12 cu unanimitate de voturi.
Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a spaţiului compus din sere şi solarii în 
suprafaţă de 6100 mp, situate în Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 13 cu unanimitate de voturi.



12. Proiect de hotărâre privind perioada de păşunat şi interzicerea păşunatului pe terenurile 
agricole.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 14 cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 RON pentru plata deplasării grupului 
de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR 
AVRE, Franţa.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 15 cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 16 cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 17 cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 
2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 18 cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de 
Legea nr. 276/2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 19 cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind aprobarea 
reparăriii clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 20 cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind aprobarea 
reparării clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 21 cu unanimitate de voturi.

20. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţă a S.C. ANHANGER S.R.L. , ca urmare a 
radierii din Registrul Comerţului.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 22 cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea  nivelului impozitelor prevăzute la art. 263 alin. 4 şi 
alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 23 cu unanimitate de voturi.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei noi plaje de numere pentru chitanţele şi facturile 
emise de către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, contribuabililor persoane fizice  şi 
persoane juridice, precum şi chiriaşilor.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 24 cu unanimitate de voturi.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012 la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 25 cu unanimitate de voturi.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de 
persoanele asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, începând cu data de
01.02.2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 26 cu unanimitate de voturi.

25. Proiect de hotărâre privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană la Căminul pentru persoane 
vârstnice Jimbolia, începând cu data de 01.02.2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 27 cu unanimitate de voturi.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, 
înscris în CF nr. 401988, nr. topo. 3277, 3276/1.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 28 cu unanimitate de voturi.

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „3A” pentru complexul de 12 
locuinţe aflat în proprietatea SC FAGI SRL, situat pe str. Calea Mărăşeşti.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 29 cu unanimitate de voturi.



28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 30 cu unanimitate de voturi.

29. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
“Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare” 
(Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring).
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 31 cu unanimitate de voturi.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, nr. topo. 246, în suprafaţă 
de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri).
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 32 cu unanimitate de voturi.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo. 252/2, în suprafaţă 
de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde( împăduriri).
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 33 cu unanimitate de voturi.

32. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei din Jimbolia, str. Mărăşeşti nr. 10.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 34 cu unanimitate de voturi.

33. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary 
Club Jimbolia la realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 35 cu 12 voturi ”pentru”, unul “împotrivă” şi 
trei “abţineri”.

34. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 
iulie 2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor 
cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 36 cu unanimitate de voturi.

35. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere 
din cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 37 cu unanimitate de voturi.

36. Proiect de hotărâre privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare ,aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi 
transmiterea acestor bunuri  în administrarea operatorului SC AQUATIM SA.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 38 cu unanimitate de voturi.

37. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr.  118 din 
data de 06 iulie 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 39 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26 ianuarie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Kaba, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din toţi cei 17 consilieri în 
funcţie sunt prezenţi: 16.

Absentează: d-l Bill Zoltan.
În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Reamenajare piaţă 

agroalimentară Jimbolia”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare piaţă 

agroalimentară Jimbolia”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Extindere secţie de 

medicină internă” la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Extindere secţie de 

medicină internă” la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 

încheiat cu S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract provizoriu cu S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pentru 

activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 
pet imp de poleis au de îngheţ.

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia, str. C 
Negruzzi, nr. 4 înscris în C.F. nr. 402417, topo 3536, 3537.

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. C. 
Negruzzi, nr. 4, înscris în C.F. nr. 402417, topo 3536, 3537 către d-l Gut Leontin.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ocupat de  construcţii, situat în 
Jimbolia, Str. Calea Mărăşeşti nr. 45/a.

11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere solarii nr. 1267/1 din 16.02.2009, 
încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţiea spaţiului compus din sere şi solarii în suprafaţă de 
6100 mp, situate în Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad.

13. Proiect de hotărâre privind perioada de păşunat şi interzicerea păşunatului pe terenurile agricole.
14. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 RON pentru plata deplasării grupului de tineri 

jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR AVRE, Franţa.
15. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social 

al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.
16. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social 

al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 2012.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.
19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind aprobarea reparăriii 

clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia.
20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind aprobarea reparării 

clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia.
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21. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţă a S.C. ANHANGER S.R.L. , ca urmare a radierii 
din Registrul Comerţului.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea  nivelului impozitelor prevăzute la art. 263 alin. 4 şi alin. 5 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei noi plaje de numere pentru chitanţele şi facturile emise de 
către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, contribuabililor persoane fizice  şi persoane juridice, 
precum şi chiriaşilor.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012 la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de persoanele 
asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, începând cu data de 01.02.2012.

26. Proiect de hotărâre privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia, începând cu data de 01.02.2012.

27. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
28. Probleme curente ale primăriei.
29. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:

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

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „3A” pentru complexul de 12 locuinţe aflat 
în proprietatea SC FAGI SRL, situat pe str. Calea Mărăşeşti.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în 
domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia.

4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
“Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare” 
(Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a
terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, nr. topo. 246, în suprafaţă de 1.277 
mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo. 252/2, în suprafaţă de 678 mp, 
pentru amenajare spaţiu verde( împăduriri).

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei din Jimbolia, str. Mărăşeşti nr. 10.
8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club 

Jimbolia la realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS.
9. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 iulie 2011 

privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă 
autorizată de peste 3,5 tone.

10. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere din cadrul 
Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia.

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare ,aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea 
acestor bunuri  în administrarea operatorului SC AQUATIM SA.

12. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr.  118 din data de 06 
iulie 2011.

Conform ordinii alfabetice, preşedinte de şedinţă urmează d-şoara Cîrlig Daniela şi cu unanimitate 
de voturi s-a adoptat 
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HOTĂRÂREA NR.  1

D-şoara Cîrlig supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-şoara Cîrlig supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-şoara Cîrlig supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 22.12.2011 care se 

aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 
pe anul 2012.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 2

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 
„Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Intervine d-l Toth şi întreabă care este termenul de finalizare al acestui proiect?
D-l Boldor precizează că acum se aprobă doar studiul de fezabilitate, după ce se aprobă spre 

finanţare şi când se va semna contractul vom ştii când trebuie să fie finalizată investiţia.
Intervine d-l Niţoi şi spune că este vorba de un proiect iniţiat, nu se cunosc deocamdată asemenea 

detalii.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  3

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea
„Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  4

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 
„Extindere secţie de medicină internă” la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete întreabă cu câte paturi se preconizează că se va extinde acestă secţie.
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D-l Boldor spune că în acest moment secţia de medicină internă dispune de 30 de paturi şi prin acest 
proiect se doreşte extinderea cu încă 15 paturi, precum şi înfiinţarea unei noi activităţi, cea de cardiologie.

D-l Ciuciulete propune să se meargă mai mult pe dotare.
D-l Boldor spune că pentru a se putea dota, Spitalul trebuie să dispună de spaţiu, nu se aprobă niciun 

proiect de dotare, dacă nu se face dovada spaţiului.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  5

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea
„Extindere secţie de medicină internă” la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  6

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare încheiat cu S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  7

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind încheierea unui contract provizoriu cu S.C. Peisaj 
Hosta S.R.L. pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pet imp de poleis au de îngheţ.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  8

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat 
în Jimbolia, str. C Negruzzi, nr. 4 înscris în C.F. nr. 402417, topo 3536, 3537.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  9

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în 
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Jimbolia, str. C. Negruzzi, nr. 4, înscris în C.F. nr. 402417, topo 3536, 3537 către d-l Gut Leontin.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  10

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ocupat de  
construcţii, situat în Jimbolia, Str. Calea Mărăşeşti nr. 45/a.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  11

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind rezilierea contractului de închiriere solarii nr. 1267/1 
din 16.02.2009, încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete precizează că în cerere d-l Usturoi solicită rezilierea contractului, dar menţionează că 

dacă chiria va fi readusă la preţul de strigare e dispus să reînoiască contractul.
D-l Boldor spune că d-l Usturoi doreşte să renunţe la contract, acum se reziliază contractul, şi se 

scot din nou la licitaţie solariile. D-l Usturoi va putea participa iar la licitaţie.
D-l Kaba precizează că d-l Usturoi a venit şi a spus că nu poate să mai suporte chiria, că doreşte să 

renunţe la contractul de închiriere, dar că porneşte din nou la licitaţie. Dacă va fi singur la licitaţie, atunci 
chiria va fi mai mică şi se va încheia un nou contract. Dacă la licitaţie vor fi mai mulţi participanţi, atunci 
contractul se va încheia cu cine oferă o chirie mai mare.

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

HOTĂRÂREA NR.  12

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind scoaterea la licitaţiea spaţiului compus din sere şi 
solarii în suprafaţă de 6100 mp, situate în Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  13

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind organizarea păşunatului în oraşul Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  14

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind alocarea sumei de 5.000 RON pentru plata deplasării 
grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR AVRE, 
Franţa.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu întreabă dacă vor merge aceeaşi copii?
D-l Boldor precizează că se merge prin rotaţie.
D-l Kaba spune că în fiecare an au fost selectaţi alţi elevi, în acest an încercăm ca Irina Florea să 

meargă pentru a doua oară, considerăm că merită acest lucru.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  15

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  16

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru 
susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  17

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru 
anul 2012.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  18
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D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea 
nr. 276/2010.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  19

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind completarea HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind 
aprobarea reparăriii clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi spune că prin adresa nr. 10308, 10309 şi 12118/S3 din 20.12.2011 instituţia prefectului –

judeţul Timiş se precizează faptul că la alocarea de fonduri pentru reparaţia unor clădiri trebuie avut în 
vedere şi precizat în cuprinsul hotărârii şi capitolul bugetar unde sunt prevăzute sumele.

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

HOTĂRÂREA NR.  20

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind completarea HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind 
aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi precizează că este aceeaşi situaţie ca la hotărârea precedentă.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  21

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind scăderea din evidenţă a S.C. ANHANGER S.R.L. , ca 
urmare a radierii din Registrul Comerţului.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  22

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind stabilirea  nivelului impozitelor prevăzute la art. 263 
alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  23

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind stabilirea unei noi plaje de numere pentru chitanţele şi 
facturile emise de către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, contribuabililor persoane fizice  şi 
persoane juridice, precum şi chiriaşilor.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  24

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2012 la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  25

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat 
de persoanele asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, începând cu data de 
01.02.2012.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  26

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia, începând cu data de 01.02.2012.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  27

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. 
Lorena, nr. 22, înscris în CF nr. 401988, nr. topo. 3277, 3276/1

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  28

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal „3A” pentru complexul 
de 12 locuinţe aflat în proprietatea SC FAGI SRL, situat pe str. Calea Mărăşeşti.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  29

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  30

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea 
proiectului “Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare” 
(Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring).

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu intervine şi solicită lămuriri cu privire la acest proiect.
D-l Kaba precizează că una dintre priorităţile perioadei următoare trebuie să fie rezolvarea 

problemei energetice, a intituţiilor care folosesc energie de la Primărie. E o tendinţă mondială de a face 
economii, de a folosi energia neconvenţională. Pentru a accesa proiecte de investiţii avem nevoie de un 
studiu de fezabilitate, acest proiect urmăreşte tocmai realizarea acestui studiu. Se doreşte  în primul rând ca 
apa geotermală să fie folosită la clădirile instituţiilor publice, apoi se doreşte extinderea spre zona 
blocurilor. Dacă se vor accesa fonduri se deschid noi oportunităţi. Dacă există finanţare pentru a realiza o 
centrala termică modernă, se poate trece la convingerea locuitorilor din zona blocurilor să treacă din nou la 
încălzirea centralizată.

D-l Postelnicu precizează că ar urma să se revină la ceva ce a fost “distrus”.
D-l Boldor precizează că este vorba de un studiu, trebuie să aflăm dacă apa geotermală poate fi 

folosită.
D-l Kaba precizează că instalaţia era veche, la blocuri trăiau oameni săraci, care nu îşi puteau plăti 

facturile, aşa au fost înregistrate datorii mari,  şi au urmat debranşările de la încălzirea centrală.
Apa geotermală este o soluţie pe termen lung. Un exemplu pentru cei din zona blocurilor ar fi 

introducerea la instituţiile publice. 
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D-l Boldor precizează că Spitalul funcţionează pe apă geotermală şi este mult mai convenabil. Are 
rezervă şi o centrală pe gaz.

D-l Ciuciulete spune că ar trebui înlocuite toate conductele, dacă se va trece din nou la încălzirea 
centralizată în zona blocuirlor.

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

HOTĂRÂREA NR.  31

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, nr. topo. 246, în 
suprafaţă de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri).

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  32

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo. 252/2, în 
suprafaţă de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde( împăduriri).

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  33

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind repartizarea locuinţei din Jimbolia, str. Mărăşeşti nr. 
10.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  34

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat 
cu Rotary Club Jimbolia la realizarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu 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 precizează că în cerere se solicită de la Consiliul Local suma de 21.680 lei, prin 

proiectul de hotărâre se alocă suma de 20.000. Aceşti bani sunt din impozitele cetăţenilor. Clubul Rotary, 
care este iniţiatorul proiectului, şi este clubul oamenilor bogaţi, pune 8.000 de lei. Este normal? Spune că ar 
trebui schimbat, Clubul Rotary să pună mai mult. 

În al doilea rând, d-l Ciuciulete spune că, în urma calculelor, rezultă 23 lei/zi pentru o singură masă. 
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Dacă masă s-ar pregăti la cantina de la Blythswood ar fi mai ieftin.
Intervine d-l Popa, reprezentant al Rotary Club Jimbolia, spune că pe zi costul este de 12,5 lei plus 

TVA. Referitor la participarea Clubului Rotary, precizează că proiectul mai are un partener, şi anume 
Rotary Club Solitude Stuttgart, care participă la proiect cu suma de 25.680 lei. Deci contribuţia Clubului 
Rotary este mult mai mare.

D-l Popa spune că Clubul din Jimbolia este foarte mic, sunt oameni de afaceri, dar nu se suportă 
doar acest proiect.

D-l Ciuciulete întreabă dacă nu poate Blythswood să asigure mâncarea, să iasă mai ieftin.
D-l Popa spune că ar fi în conflict de interese şi e decizia lui personală să nu se implice astfel în 

acest proiect.
D-l Ciuciulete propune să se pluseze puţin sumele şi atunci ar putea beneficia de proiect mai multe 

persoane, poate 30 în loc de 25.
D-l Boldor spune că suma totală de participare a Clubului Rotary este respectabilă, în plus 

contribuie şi beneficiarii, e vorba de oameni care au bani, dar nu se pot deplasa şi nu îşi pot face mancare.
D-l Ciuciulete spune că, dacă Rotay Jimbolia ar creşte la 10.000 lei şi Consiliul Local ar creşte puţin 

contribuţia, ar putea beneficia de acest proiect mai multe persoane.
Intervine d-l Bâcă care propune să se facă tabele cu persoanele beneficiare, cu veniturile lor, sunt 

persoane care au venit de 300 de lei şi persoane care au venit de peste o mie de lei, să se facă o departajare 
în funcţie de venit.

D-l Toth propune ca cei care au peste 1 mie lei, de ex, să plătească integral.
D-l Boldor spune că dacă îşi plăteşte singur atunci proiectul nu mai are sens, îşi poate comanda 

acasă mancare de la restaurant.
D-l Bâcă propune să se facă totuşi o departajare.
D-l Postelnicu propune ca beneficiarul să nu contribuie cu nimic, să fie mai puţini.
D-l Boldor precizează că atunci ar fi vorba de o cantina a săracilor.
D-na Paudics spune că sunt în jur de 50 de dosare pentru ajutor social, dosare nu persoane. 
D-l Kaba spune că dacă s-ar face cantină a săracilor cu siguranţă aceste cereri s-ar înmulţi., mulţi nu 

şi-au făcut dosare pentru că sumele de ajutor sunt foarte mici, dacă s-ar face cantină sigur şi-ar depune 
dosare.

D-l Ciuciulete propune plata procentuală în funcţie de venit.
D-l Niţoi spune că Clubul Rotary nu se ocupă de probleme sociale, acest proiect îi ajută “pe cei care 

au, le mai trebuie şi nu pot singuri”, este un sprijin pentru aceştia. Mai precizează că l-a început abia s-au 
găsit aceste persoane, acum sunt şi pe lista de aşteptare.

D-l Toth întreabă dacă se verifică, într-adevăr aceste persoane stau singure şi nu are cine să le 
gătească?

D-na Paudics spune că lista este actualizată, se fac verificări.
Intervine d-l Popa  şi spune că, din punctul lui de vedere, obiecţiile consilierilor sunt intemeiate, se 

poate revizui (sunt 8 persoane care au un venit ce depăşeşte 1000 lei), ar putea să se stabilească un plafon.
D-l Boldor spune că în acestă situaţie, dacă se fac schimbări, se respinge proiectul de hotarâre.
D-l Popa spune că e un punct personal de vedere.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţială, care se aprobă cu 12 voturi 

„pentru”, unul „împotrivă” (d-l Gheorghin) şi trei „abţineri” (d-l Ciuciulete, d-şoara Karancsi şi d-l Toth) şi 
se adoptă

HOTĂRÂREA NR.  35

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
134 din 28 iulie 2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor 
cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi precizează că prin adresa nr. 8183;9986/S3/10.11.2011, în urma exercitării controlului de 

legalitate de către Instituţia Prefectului asupra HCL 134/2011, s-a constatat că prin această hotărâre a fost 
instituită o barieră care afectează libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a mărfurilor. Astfel, s-a 
solicitat reanalizarea hotărârii, raportat la normele de drept comunitar şi naţional care impun respectarea 
libertăţilor de circulaţie şi principiul nediscriminării. Din acest motiv propunem abrogarea aceste hotărâri.

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

HOTĂRÂREA NR.  36

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea activităţii de 
lupte libere din cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  37

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ,aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi 
transmiterea acestor bunuri  în administrarea operatorului SC AQUATIM SA.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  38

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr.  
118 din data de 06 iulie 2011.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  39

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate
Din partea comisiei economice ia cuvântul d-l Ciuciulete care întreabă în ce stadiu e bugetul local 

pentru anul 2012. Mai întreabă dacă se pot incude propunerile referitoare la plata orelor de meditaţii, şi 
precizează că poate se găseşte o soluţie.

D-l Kaba precizează că este reglementată o nouă organizare a sistemului de învăţământ, se împart 
banii pe cap de elev, pentru oraşul nostru acest lucru este de folos, se primesc mai mulţi bani.

D-l Ciuciulete propune ca înainte de votarea bugetului să aibă loc consultarea consilierilor, să fie 
organizată o întâlnire în acest sens.

D-l Niţoi precizează că bugetul va fi gata, undeva în luna februarie, în funcţie de cum sunt 
repartizate sumele de la judeţ.
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D-l Boldor spune că înainte să se voteze bugetul se organizează dezbatere publică la care poate 
participa oricine, inclusiv consilierii locali.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Primar precizează că în anul acesta se vor derula în Jimbolia proiecte importante, vor fi presiuni 

financiare şi va fi necesar un împrumut bancar pentru a putea finanţa aceste proiecte (e vorba de PIDU – 6 
mil de euro, se vor emite facturi foarte mari).

Se depun 4 proiecte de cooperare transfrontalieră, amenajarea pieţei, extindere la spital, canalizare 
ape pluviale şi amenajări la bălţile din Jimbolia.

D-l Pop întreabă de ce dotări este vorba la bălţi?
D-l Kaba spune că este vorba de mobilier, un ponton, caiace, hidrobiciclete, o scenă pe apă, 

chioşcuri de lemn.
D-l Kaba precizează că pe data de 5 martie va fi un spectacol de teatru la Casa de cultură, va veni 

Claudiu Bleonţ, biletul este 20 de lei.
Mai precizează că d-l Niţoi se va ocupa de organizarea alegerilor locale din luna iunie, probabil în 

prima duminică din lună.
D-l Kaba prezintă raportul parţial asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor 

debitorului SC Jimapaterm Serv SA. Suma încasată este de 20.730 lei, s-a plătit la Consiliul Local suma de 
15.000 lei, la ANIF 200 lei, la ANRSC 141 lei, iar lichidatorul va încasa suma de 24.000 lei. 

D-l Niţoi precizează că acest raport trebuie aprobat de consiliul local, la fel trebuie aprobată şi 
menţinerea d-nei Buciuman în calitatea de împuternicit în adunarea generală a creditorilor.

D-l Postelnicu întreabă de unde provin sumele încasate?
D-l Niţoi spune că din chirii.
D-şoara Cărlig supune la vot raportul care se aprobă cu unanimitate de voturi. Supune la vot şi 

menţinerea d-nei Buciuman în calitatea de împuternicit în adunarea generală a creditorilor, care se aprobă 
cu unanimitate de voturi.

Se trece la Diverse:
Ia cuvântul d-na Paudisc care prezintă Raportul privind dinamica acordării indemnizaţiei lunare 

persoanelor cu handicap grav adulte şi minore pe semestrul II al anului 2011. D-na Paudics precizează că 
din luna iunie 2011 Primăria Jimbolia nu mai are angajaţi asistenţi personali. În acest moment primesc 
indemnizaţii 69 de persoane. S-au efectuat controale privind activitatea reprezentanţilor legali ai 
persoanelor cu handicap.

D-l Rakoczi întreabă cât e indemnizaţia?
D-na Paudics precizează că e 510 lei pe lună.
D-l Tabeică propune să se mai organizeze excursii ale consilierilor.
D-l Postelnicu ridică din nou problema câinilor vagabonzi. Mai precizează că ar trebui să li se 

solicite celor de la Wittronic să îngrădească spaţiul pe care îl au pe str. Mărăşeşti, s-a format groapă de 
gunoi acolo.

D-l Pop spune că în intersecţia str. V. Babeş cu str. Spre Est ar trebui să se împrăştie piatră, se 
circulă foarte greu, s-au format gropi.

D-l Kaba spune că nu se doreşte în acest moment să se facă cheltuieli cu asfaltări şi plombări, se vor 
face prin proiecte europene.

D-l Postelnicu spune că în intersecţia str. I. I. de la Brad cu str. Negruzzi e aceeaşi problemă.
D-l Meszaros întreabă ce se mai aude de proiectul cu camerele de supravegheat, de ce se tot amână, 

se amână intenţionat?
D-l Kaba spune că procedura de licitaţie este greoaie, se face prin SEAP, se înscriu multe firme. 

Mai spune că din frica de corupţie, legea achiziţiilor mai mult încurcă, ar fi mai uşor să hotărască primarul 
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şi consiliul local, să se organizeze licitaţiile la nivel local. După actuala legislaţie totul e electronic, 
şi nu se mai are în vedere calitatea lucrărilor, se pune accent pe preţul cel mai scăzut.

D-l Rakoczi întreabă ce se întâmplă cu terenul de pe Doja, unde s-a demolat?
D-l Niţoi precizează că se va scoate la licitaţie pentru construire de locuinţe.
D-l Rakoczi precizează că sunt multe locuri de casă unde este mizerie mare, să se ia legătura cu ei şi 

să fie obligaţi să cureţe, un ex. este casa de pe Doja, de care are grijă d-na Boes, este mizerie foarte mare 
acolo, se transformă în WC public.

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,
Cîrlig Daniela

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 

pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 330 din 17 ianuarie 2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2012 ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de specialitate al primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual:  Cabinetul primarului, Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Social, Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciul Administraţie publică locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice, Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane, Compartimentul Audit Intern; Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Cultură şi Activităţi Sportive, Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Transport şcolar şi local, precum şi activităţi autofinanţate: Copiat acte, Piaţa;

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2001 privind  stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37 din 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2012,  conform anexelor 1-10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.


Nr.    2/ 26 ianuarie 2012



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 







                            Cîrlig Daniela 





   CONTRASEMNEAZĂ





SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea 

“Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  nr.  410/19.01.2012 al Serviciului Urbanism, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 158/2011 pentru lucrarea


“Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”, întocmit de către S.C. ARHILAND S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2. – Acest proiect va fi finanţat prin intermediul „Programului de cooperare transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013 .


Art. 3.  – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciul 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.

  Nr.     3    din  26 ianuarie 2012                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                         Cîrlig Daniela

                  



CONTRASEMNEAZĂ 






                 SECRETAR,






                  Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 411/19.01.2012 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic nr. 158/2011 pentru lucrarea


„Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”, întocmit de S.C. ARHILAND S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;


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


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr.  4   din   26 ianuarie 2012 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Cîrlig Daniela


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Extinderea secţiei de medicină internă a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  nr.  412/19.01.2012 al Serviciului Urbanism, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Extinderea secţiei de medicină internă a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 159/2011 pentru lucrarea


“lucrarea “Extinderea secţiei de medicină internă a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”, întocmit de către S.C. ARHILAND S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2. – Acest proiect va fi finanţat prin intermediul „Programului de cooperare transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013.

Art. 3.  – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciul 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.


Nr.    5     din  26 ianuarie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                         Cîrlig Daniela

                  CONTRASEMNEAZĂ 






               SECRETAR,






                 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 411/19.01.2012 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic nr. 158/2011 pentru lucrarea


„Reamenajare piaţă agroalimentară Jimbolia”, întocmit de S.C. ARHILAND S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;


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


· Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.


Nr.   6   din   26 ianuarie 2012 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 









                    Cîrlig Daniela


                                       CONTRASEMNEAZĂ,





             SECRETAR,





              Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 8602 din data de 01.11.2011, încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 404 din 24.01.2012 al Serviciului Urbanism 


prin care se propune  rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 8602 din data de 01.11.2011, încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., precum şi scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a serviciului de salubrizare a oraşului Jimbolia.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă rezilierea contractului de delegare a gestiunii 


serviciului de salubrizare nr. 8602 din data de 01.11.2011, încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L..

Art. 2. – Se scoate la licitaţie publică, în vederea concesionării, serviciul de salubrizare a oraşului Jimbolia cu activităţile de măturat, spălat, stropire şi întreţinere căi publice; de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.



Art. 3. – Cu data prezentei hotărâre se abrogă HCL nr. 199 din 27.10.2011 şi HCL nr. 233 din 09.12.2011.

Art. 4. – 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


· SC PEISAJ HOSTA SRL


Nr.     7    / 26 ianuarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                       Cîrlig Daniela                    




                   


                                   CONTRASEMNEZĂ,





           SECRETAR,






   Ionel Niţoi 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  încheierea unui contract pe perioadă determinată (ianuarie – aprilie 2012) cu S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 407 din 24.01.2012 al Serviciului Urbanism şi 


Amenajarea Teritoriului prin care se propune  încheierea unui contract pe perioadă determinată (ianuarie – aprilie 2012) cu S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L. pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a ” pct. „14”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă încheierea unui contract pe perioadă determinată 


(ianuarie – aprilie 2012) cu S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.

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 Urbanism


· SC PEISAJ HOSTA SRL


Nr.     8    / 26 ianuarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                       Cîrlig Daniela                    




                   


                                   CONTRASEMNEZĂ,





           SECRETAR,






   Ionel Niţoi 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 




Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 498 din 24.01.2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”Confident Management Consulting” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 




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 şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în CF, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:


		Nr.crt.

		Numele şi prenumele  solicitantului




		Adresa imobilului

		Nr.


CF

		Nr.


topo

		Data întocmirii rap. de eval.întoc-mit de SC Confident Management Consulting” SRL

		Supraf.


teren atribuit gratuit (mp)

		Supraf. teren diferenţă rezultat pt. vânza-re (mp)

		Valoarea terenului    (lei)


fără TVA



		1.

		GUT LEONTIN

		Costache Negruzzi nr. 4

		402417

		3536, 3537

		17.01.2012

		284

		514

		10.800





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  Administraţie Publică Locală 


· Serviciului Urbanism


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


    Nr.   9     din 26 ianuarie 2012 
   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










                       Cîrlig Daniela


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. Costache Negruzzi, nr. 4

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  referatul nr. 213 din 24.01.2012  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului GUT LEONTIN, în calitate de proprietari al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Costache Negruzzi, nr. 4 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 514 mp cu preţul de 10.800 lei (5,70 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 17.01.2012, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 284 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 332/06.10.2011.


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 GUT LEONTIN a suprafeţei de 514  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF402417, cu nr. topo 3536, 3537 din Jimbolia, str. Costache Negruzzi, nr. 4.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 10.800 lei,   (5,70 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 17.01.2012.


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 al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;


· Serviciului  administraţie publică locală ;


-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· D-lui GUT LEONTIN.

Nr.     10 din 26 ianuarie 2012                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                      Cîrlig Daniela


                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ocupat de construcţii situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 455 din 23.01.2012  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Flaugiu Marius, în calitate de proprietar al construcţiilor cu destinaţia de magazie, moară şi grajduri şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de teren de 377 mp înscris în C.F. 402440, topo. 402440, rezultată în urma dezlipirii terenului, care din eroare nu a fost cuprinsă în evaluarea iniţială.


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 Flaugiu Marius, a diferenţei de teren de 377 mp înscris în C.F. 402440, topo. 402440, situată în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45/a, rezultată în urma dezlipirii terenului, care din eroare nu a fost cuprinsă în evaluarea iniţială.


Art. 2. – 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 Flaugiu Marius

Nr.  11   din 26 ianuarie 2012                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                Cîrlig Daniela


CONTRASEMNEAZĂ,





                     SECRETAR,



                                          Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractului de închiriere solarii nr. 1267/1 din 16.02.2009  încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 89 din 17.01.2012 al Serviciului Urbanism 


prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere solarii nr. 1267/1 din 16.02.2009  încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L..


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. – Începând cu data de 01.02.2012 se reziliază contractul de 


închiriere solarii nr. 1267/1 din 16.02.2009  încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi d-l S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.

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 Urbanism


· S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L.


Nr.    12   / 26 ianuarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                       Cîrlig Daniela                    







                                   CONTRASEMNEZĂ,





           SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA




privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a solariilor situate în Jimbolia, str. I. I. de la Brad


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 499/24.01.2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea închirierii, a solariilor situate în Jimbolia, str. I. I. de la Brad, după cum urmează:  3 solarii, fiecare cu dimensiunea de 34 ml x 9,5 ml = 323 mp,  având ca preţ de pornire suma de 300 lei/an agricol/solar,  şi 12 solarii, fiecare cu dimensiunea de 45 ml x 9,5 ml = 427,5 mp, având ca preţ de pornire suma de 400 lei/an agricol/solar;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se scot la licitaţie publică, în vederea închirierii, solariile situate Jimbolia, str. I.I. de la Brad  după cum urmează :


-  3 solarii, fiecare cu dimensiunea de 34 ml x 9,5 ml = 323 mp. Preţul de pornire a licitaţiei este de 300 lei/an agricol/solar.


-  12 solarii, fiecare cu dimensiunea de 45 ml x 9,5 ml = 427,5 mp/solar. Preţul de pornire a licitaţiei este de 400 lei/an agricol/solar.


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;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


- Cetăţenilor prin presă şi afişare.


Nr.    13  din 26 ianuarie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









          Cîrlig Daniela




CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 416 din 20.01.2012  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind perioada de păşunat, interzicerea păşunatului, plimbarea şi staţionarea animalelor domestice pe terenurile agricole şi domeniul public;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor

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 organizarea păsunatului pe raza oraşului Jimbolia, după cum urmează:


(1) - Perioada de păşunat a animalelor domestice (ovine, bovine, caprine şi cabaline) pe terenurile special amenajate şi repartizate pe categorii de animale este de la 1 mai până la  30 octombrie a fiecărui an.


(2) - Plimbarea animalelor (ovinelor) în perioada interzisă păşunatului se face în jurul stânii şi gropilor de împrumut din apropiere (unde este posibilitatea) între orele 11.00 – 14.00.


(3) - În perioada de îngheţ a solului, se poate face târlirea pentru îngrăşarea solului, pe suprafeţe mici împrejmuite cu gard electric sau cu gard provizoriu.


(4) - Este interzis păşunatul, plimbatul sau staţionatul animalelor pe terenurile agricole proprietate privată sau pe domeniul public (spaţiile verzi şi parcurile din oraş, baza de agrement din zona bălţilor), cât şi canalele de desecare din extravilanul oraşului, fără acordul scris al proprietarilor de teren.


(5) - Atât asociaţiile agricole cât şi proprietari privaţi de terenuri nu au voie să învoiască animale la păşunat pe terenurile agricole fără acordul primăriei pentru stabilirea unui traseu bine stabilit dacă este posibil.


(6) - Fiecare proprietar de animale este obligat să respecte condiţiile optime de creştere şi exploatare a animalelor, conform tehnologiei, să asigure cantităţile de furaj necesare, iar în caz contrar proprietarii animalelor vor fi sancţionaţi conform Legii 72/2002 ( Legea Zootehniei) cu modificările şi completările ulterioare.


(7) - Turmele de animale vor fi păzite în permanenţă, în mod obligatoriu, iar persoanele în cauză vor avea asupra lor cartea de identitate cît şi date privind proprietarul animalelor ( adresa, şi nr. de telefon).


(8) - Păşunatul, plimbatul şi staţionarea animalelor pe păşune în perioada interzisă cît şi pe terenurile agricole şi domeniul public(spaţiile verzi şi parcurile din oraş, baza de agrement din zona bălţilor, canalele de desecare din extravilanul oraşului) potrivit Legii 214/2011 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2500 lei.


Art. 2 – (1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1 se va 


face de către persoanele împuternicite de către Consiliul Local al oraşului Jimbolia, Poliţia oraşului Jimbolia şi de membri Detaşamentului de Jandarmi din localitate.


(2)  Persoanele împuternicite de către Consiliul Local al oraşului Jimbolia 


pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1 sunt:


           - Gain Eugen – Şef Serviciu Urbanism


           - Călina Dorin Tudor – Inspector Registru Agricol


           - Prodea Augustin – Referent Birou Urbanism


           - Todea Adrian – Inspector Taxe şi Impozite


Art. 3. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului Local 


Jimbolia nr. 90/2001, 189/2003 şi 108/2004.


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;


Nr.  14   din 26 ianuarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                Cîrlig Daniela


CONTRASEMNEAZĂ,





                     SECRETAR,



                                          Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR AVRE, Franţa


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 314  din 16 ianuarie 2012  al Serviciului


Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune alocarea sumei de 5.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR AVRE, Franţa;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  5.000 lei către Asociaţia


Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul VERNEUIL SUR AVRE, Franţa.



Suma va fi prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.    15   din 26 ianuarie 2012   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                      Cîrlig Daniela

                                     CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





               Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia,


Văzând referatul 536 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului Buget Contabilitate prin care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa minunată” din Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială;



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia. 


Suma de 30.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiunea de funcţionare, capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială



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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Societăţii pentru Copii şi Părinţi Timişoara


Nr.     16   din 26 ianuarie 2012

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                                Cîrlig Daniela


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat


Consiliul local al oraşului Jimbolia,


Văzând referatul 294 din 15 ianuarie 2012 al Serviciului Buget Contabilitate 


prin care se propune alocarea sumei de 30.000, din bugetul local, pentru susţinerea Cantinei şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii defavorizate, proiect social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială;



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 30.000 lei pentru susţinerea Cantinei 


şi centrului de zi pentru copii de şcoală primară proveniţi din familii defavorizate, proiect social al Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat.



Suma de 30.000 lei se va asigura din bugetul local, secţiunea de funcţionare, la capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială.



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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat


Nr.   17   din 26 ianuarie 2012

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                                Cîrlig Daniela


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 2012


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 444 din 20 ianuarie 2012 al serviciului social prin 


care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 2012;


Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 


repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, 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 compensatoriu şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ;


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Serviciului social.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Cîrlig Daniela 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 470 din 24.01.2012 al serviciului social prin care se propune adoptarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010.


Ţinând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010; de art. 18, 19, 20, 21, 22 din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi art. 7 alin (1) din HG nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederile Legii nr. 277/2010.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând bunurile considerate de strictă necesitate pentru 


nevoile unei familii, prevăzută la Anexa nr. 1.



Art. 2. – Se aprobă
Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută la Anexa nr. 2.



Art. 3. – Se aprobă Valorile stabilite pentru calcularea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în Anexa nr. 3.


Art. 4. – Se aprobă Lista cuprinzând criteriile proprii de eveluare a veniturilor privind acordarea ajutorului minim garantat, prevăzută în Anexa nr. 4.


Art. 5. – Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 6. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 10 din 20.01.2011 şi HCL nr. 41 din 04.03.2011. 


Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului social.


        Nr.   19 /  26 ianuarie 2012 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Cîrlig Daniela





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  completarea art. 1 al HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind 


aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 459 din 23.01.2012  al Serviciului Buget, Contabilitate, 


Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 227 din 01.12.2011 privind 


aprobarea reparării clădirii aflate în incinta cimitirului din Jimbolia, cu următorul text:


„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.”


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  ;


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.   20   din 26 ianuarie 2012   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                      Cîrlig Daniela

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  completarea art. 1 al HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind 


aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 460 din 23.01.2012  al Serviciului Buget, Contabilitate, 


Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune completarea art. 1 al HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se completează art. 1 al HCL nr. 228 din 01.12.2011 privind 


aprobarea reparării clădirii aflate în zona bălţilor din Jimbolia, cu următorul text:


„ Suma este prevăzută în bugetul local pe anul 2011, la capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.”


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  ;


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.  21  din 26 ianuarie 2012   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                      Cîrlig Daniela

 CONTRASEMNEAZĂ 






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 392 din 19 ianuarie 2012 al Serviciului Impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a S.C. ANHANGER 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 4.525 lei, 


reprezentând impozite şi taxe neachitate de S.C. ANHANGER 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.   22    din 26 ianuarie  2012                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                             Cîrlig Daniela 




                         


                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea  nivelurilor impozitelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 393 din 19 ianuarie 2012  al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se  propune aprobarea nivelurilor impozitelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. VI din OUG nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă nivelurile impozitelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantumurile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea  legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;


· Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii Internaţionale, elaţii Publice 


· Serviciului impozite şi taxe locale  ;


· Cetăţenilor prin afişare.


Nr.   23  din 26 ianuarie 2012            
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










          Cîrlig Daniela





CONTRASEMNEAZĂ







        SECRETAR,







Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea unei plaje de numere pentru chitanţele şi facturile emise de către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi chiriaşilor


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 394 din 19 ianuarie 2012 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune aprobarea unei plaje de numere pentru chitanţele şi facturile emise de către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi chiriaşilor, ca urmare a schimbării softului;


Având în vedere O.M.F. nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile, O.M.F.P. nr. 2052/bis/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, O.M.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile; H.G. nr. 44/2004 pct. 238 privind art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, O.U.G nr. 109/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003.


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 plaja de numere pentru chitanţele şi facturile emise de 


către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi chiriaşilor, după cum urmează:


a) TMJ de la nr. 1 la nr. 900.000 pentru chitanţe impozite şi taxe persoane fizice şi juridice, chirii şi alte venituri la bugetul local;


b) JIM de la nr. 1 la nr. 200.000 facturi chirii spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi de la nr. 200.001 la 900.000 facturi concesiuni şi PSI


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.   24    din 26 ianuarie 2012                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                                 Cîrlig Daniela
                    




                     


                         


                                          CONTRASEMNEZĂ,






         SECRETAR,






          Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 


2012, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 454 din 23 ianuarie 2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 2012, personal contractual, la Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile H.G. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac 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  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.


· Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia


Nr.   25 / 26 ianuarie 2012 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                      Cîrlig Daniela 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 452 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia, în sumă de 624 lei, începând cu luna februarie 2012;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;


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 costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în cuantum de 624 lei, începând cu data de 1 februarie 2012.


Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau judeţene, după caz.


Art. 3. – Cu data de 01.02.2012 se abrogă HCL nr. 13/20.01.2011.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală:;


- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;


Nr.   26  din 26 ianuarie 2012

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









      Cîrlig Daniela






CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 453 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia de la 8,30 lei/zi/persoană la 11 lei/zi/persoană, începând cu data de 01.02.2012.;


Ţinând cont de prevederile HG nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, şi de prevederile Ordinului nr. 246 din 27 martie 2006 al <LLNK 2ED 52>Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnici;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia la 11 lei/zi/persoană, începând cu data de 1 februarie 2012.


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:;


- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;


Nr.  27 din 26 ianuarie 2012

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









      Cîrlig Daniela






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. 468 din 24.01.2012 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 suprafaţă totală de 2.139 mp. în două loturi cu următoarea descriere:

· Lotul nr. 1 – în suprafaţă de 791 mp, având descrierea „Curte cu clădire de locuit”, proprietar construcţii Hoţa Holger şi soţia Hoţa Elena, proprietar cotă teren – domeniu privat – 511/791 mp Oraşul Jimbolia, proprietar cotă teren 280/791 mp Hoţa Holger şi soţia Hoţa Elena, cu servitute de trecere pietonală în suprafaţă de 62 mp asupra parcelei din Lotul 1 în favoarea dintotdeauna ai parcelei din Lotul 2;


· Lotul nr. 2, în suprafaţă de 1.348 mp, având descrierea „Grădină”, proprietar teren Oraşul Jimbolia, cu servitute de trecere pietonală în suprafaţă de 62 mp în favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei din Lotul nr. 2 asupra parcelei din Lotul 1.


Art. 2. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 257 din data de 22.12.2011.


Art. 3. – 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 Internaţinale, Relaţii Publice;


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.


              Nr.  28   din 26 ianuarie 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                     Cîrlig Daniela


     CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,   






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  atribuirea numărului stradal „3/A” pentru Complexul de 12 locuinţe aflat în proprietatea S.C. FAGI S.R.L., situat pe strada Calea Mărăşeşti


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 458 din 23.01.2012 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 


„3/A str. Calea Mărăşeşti” – pentru imobilul înscris în C.F. 2053 Jimbolia, nr. topo. 305/1/1/1 aflat în proprietatea S.C. FAGI S.R.L.;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „3/A str. Calea Mărăşeşti” – pentru imobilul înscris în C.F. 2053 Jimbolia, nr. topo. 305/1/1/1 aflat în proprietatea S.C. FAGI S.R.L.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş

· Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· S.C. FAGI S.R.L.

Nr.  29 / 26 ianuarie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                          Cîrlig Daniela

                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA  -  JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


                    privind  aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia



Consiliul local al orasului Jimbolia,



Văzând referatul nr. 471 din 24.12.2012 al serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia ,



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 imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia.


            Art. 2. - 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 Justiţiei,
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                                Cîrlig Daniela


                                       CONTRASEMNEAZĂ,


                                               SECRETAR,


                                              NIŢOI IONEL                                 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului “Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare” (Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring).

          
Consiliul local al oraşului,


Văzând referatul 492/24.01.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin care se propune participarea Consiliului Local Jimbolia, în calitate de partener, la realizarea proiectului „Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare” (Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring)”;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” pct. 4, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă parteneriatul între Primăria  Mórahalom – Ungaria şi Consiliul Local Jimbolia.


          
Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului cu titlul „Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare” (Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring), în valoare de 25.775 Euro, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 



Art. 3. – Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 775 Euro, reperezentând 3,01 % ca şi cofinanţare la proiect.



Art. 4. –   Prezenta hotărâre se comunică:


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


· Serviciului de Administraţie publică locală, Integrare Europeană;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu;
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,




                                                 Cîrlig Daniela

                                     Contrasemnează


                                            Secretar





         Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, nr. topo. 246, în suprafaţă de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri)

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 500/24.01.2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, nr. topo. 246, în suprafaţă de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri);

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402282 Jimbolia, nr. topo. 246, în suprafaţă de 1.277 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri).


Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG Jimbolia are destinaţia de „spaţii verzi”.


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;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


Nr.   32   din 26 ianuarie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









          Cîrlig Daniela




CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo. 252/2, în suprafaţă de 678  mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri)

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 501/24.01.2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo. 252/2, în suprafaţă de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri);

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 3218 Jimbolia, nr. topo. 252/2, în suprafaţă de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri).


Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG Jimbolia are destinaţia de „spaţii verzi”.


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;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;
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 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









          Cîrlig Daniela




CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  repartizarea locuinţei din Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 10


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 525 din 25 ianuarie 2012 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune repartizarea locuinţei din Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 10 familiilor care locuiesc în imobilul situat în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 15, imobil care a fost dat în folosinţă gratuită Muzeului Banatului Timişoara;


Având în vedere HCL Jimbolia nr. 109 din 17.04.2008;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. „17”  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă repartizarea locuinţei situată în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 10, familiilor: Tanki Alexandru, Hegy Andras şi Lucaciu Adrian Ion.


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.   34 din 26 ianuarie 201                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                                 Cîrlig Daniela
                    




    


                                          CONTRASEMNEZĂ,






         SECRETAR,






          Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS.

Consiliul local al oraşului,


Văzând referatul  497   din 24 ianuarie 2012 al Serviciului social prin care se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS care are ca scop asigurarea unui prânz cu transport la domiciliu, prin  intermediul unei firme de catering, pentru un grup de 25 persoane vârstnice din Jimbolia, care au venituri modeste, însă din cauza problemelor de sănătate nu pot să-şi asigure prepararea hranei zilnice, 5 zile pe sătămână, pe o perioadă de un an,  cu începere de la 19.04.2012;



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


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia   în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS.


Art. 2. –  Se alocă din bugetul local  suma de 20.000 lei pentru finanţarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS care se va derula în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia. Suma de 20.000 lei se va asigura din bugetul local, capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială.



Art. 3. – 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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Rotary Club Jimbolia
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                           Cîrlig Daniela


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 iulie 2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 532 din 25.01.2012 al Serviciului APL prin care


se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 iulie 2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 28 

iulie 2011 privind aprobarea reglementării în oraşul Jimbolia a circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.


Art. 2. – 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;
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                   Cîrlig Daniela


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere din cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 538  din 25 ianuarie 2012  al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu prin care se propune alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere din cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  30.000 lei pentru susţinerea activităţii de lupte libere din cadrul Secţiei Clubului Sportiv Şcolar al Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Jimbolia


Suma de 30.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de funcţionare, capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
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                      Cîrlig Daniela

                                     CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





               Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL  TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea acestor bunuri  în administrarea operatorului SC AQUATIM SA 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia


Având în vedere referatul nr. 432 din 25.01.2012 prin care se propune însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea acestor bunuri  în administrarea operatorului SC AQUATIM SA, însuşirea listei cu  bunurile proprietate publică aferente sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi transmiterea acestora către operatorul SC Aquatim SA;

Luând în considerare adresa de  la SC Aquatim SA cu nr. 1002/18.01.2012 prin care 


se solicită emiterea unei Hotărâri privind însuşirea  reevaluării bunurilor proprietate publică ale orasului Jimbolia si transmiterea acestora către SC Aquatim SA;    
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
 
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;

 
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 
În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

 
În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canlizare încheiat între SC Aquatim SA şi Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ;


 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei 30/2011 alin. 8, pentru modificarea şi completarea Legii 571/203 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale;

 
În temeiul art  36 alin. (2) lit. “d”, alin. 5 lit. (a), alin. (6) lit. “a” pct. 14 şi art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTĂRĂŞTE



 
Art.1 – Se însuşesc listele cuprinzând bunurile identificate şi reevaluate care fac parte din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare şi care  aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia, înscrise în  anexa la prezenta hotarâre.


 
Art. 2 – Se transmit spre administrare şi folosinţă către operatorul SC Aquatim SA bunurile la care s-a făcut referire la art. 1 din prezenta hotărâre.


 
Art.3 – Lista bunurilor din anexa la prezenta hotărâre, face parte integrantă din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, care se va actualiza prin act adiţional.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică:
 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;


  

- Serviciului administraţie public locală;


- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă- canal Timiş;
 
- S.C. "AQUATIM" S.A. 
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                                                                                                 Cîrlig Daniela


                                                     CONTRASEMNEAZĂ


                                                             SECRETAR



                                                    Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 118 din 06 iulie 2011


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  nr.  541/25.01.2012 al Serviciului Urbanism, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr. 118 din 06 iulie 2011 cu două noi articole;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. –  Se completează Hotărârea Consiliului al oraşului Jimbolia nr. 


118 n 06 iulie 2011 după cum urmează:

a) După art. 1 se introduc art. 2 şi art. 3 cu următorul cuprins:



        „ Art. 2. – Se aprobă Scenariul I ca variantă finală de execuţie.




Art. 3. – Acest proiect va fi finanţat prin intermediul „Programului de cooperare transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013.”


b) Art. 2 al hotărârii devine art. 4.


Art. 2.  – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciul 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.
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