
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 786 din 06 februarie 2012 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
local pe anul 2012;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 
anul 2012, adresa nr. 432/20.01.2012 emise de D.G.F.P.Timiş şi Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 4/31.01.2012;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 conform 
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr. 40 din 06 februarie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Cîrlig Daniela

         
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii din bugetul local pe anul 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;
Văzând referatul nr. 804 din 06 februarie 2012 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe 
anul 2012;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012, conform ANEXEI ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr. 41   din 06 februarie 2012           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Cîrlig Daniela

         
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2012 

din bugetul local

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 790 din 06 februarie  2012 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate 
din bugetul local, pentru anul 2012;

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2012 din 
bugetul local, , după cum urmează :

- La Capitolul A – Lucrări în continuare se reduce punctul 1 – cadastru 
imobiliar-edilitar + bancă de date cu suma de 100 mii lei; se reduce punctul 
punctul 2 – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistemul centralizat şi 
realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş 
Jimbolia, jud. Timiş cu suma de 200 mii lei; se scoate punctul 3 – Modernizare 
drumuri Str. Aleea Cito în valoare de 85 mii lei; se reduce punctul 4 – Actualizare 
Plan Urbanistic General cu 50 mii lei; se suplimentează punctul 5 – Modernizare 
Str. Ion Vidu cu 20 mii lei şi se introduce un nou punct 6 – Reabilitare Casă de 
cultură în valoare de 150 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 402 mii lei.

- La Capitolul B – Lucrări noi se scoate punctul 2 – Amenajare spaţii verzi pe 
str. Calea Timisorii, Jimbolia în valoare de 100 mii lei; se scoate punctul 5 –
Realizare sistem centralizare ape pluviale în cartierul Locul Târgului în valoare 
de 200 mii lei şi se scoate punctul 7 - Modernizare străzi în valoare de 450 mii 
lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 350 mii lei.

- La Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii se reduce punctul 1 – Studii şi 
proiecte cu suma de 410 lei, rezultând un TOTAL Alte cheltuieli de investiţii în 
valoare de 200 mii lei, Total Cap. C de 451 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 
1.203 mii lei.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş ;

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.    42    din 06 februarie 2012                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Cîrlig Daniela

                                                    CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pentru anul 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul 792/06.02.2012 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 
2012;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 
VENITURI PROPRII, PENTRU ANUL 2012, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

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, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate.
- Cetăţenilor prin presă 

Nr.    43     /06 februarie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
                                                                                    Cîrlig Daniela

  

                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                     SECRETAR
                                                      Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA 
Privind aprobarea dezlipirii terenului  înscris în CF  nr. 401178  Jimbolia, 
nr.topo.401178 (nr. topo. Vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.516 din 01 februarie 2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă  
prin care se propune dezlipirea terenului, înscris în CF  nr. 401178  Jimbolia, nr.topo.401178 
(nr. topo. Vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp, în două parcele şi anume:

- o parcelă având nr.topo.401178/1 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),  în surpafaţă de 
30.085 mp;

- o parcelă având nr.topo.401178/2 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),   în suprafaţă de 
1.500 mp.  

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă dezlipirea dezlipirea terenului, înscris în CF  nr. 401178  
Jimbolia, nr.topo.401178 (nr. topo. Vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp, în două parcele 
şi anume:

- o parcelă având nr.topo.401178/1 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),  în surpafaţă de 
30.085 mp;

- o parcelă având nr.topo.401178/2 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),   în suprafaţă de 
1.500 mp.  

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al localităţii Jimbolia, iar 
perioada pentru care care se concesionează acest teren este de 10 ani.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ 
aInstituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Sericiului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, 
investiţii, achiziţi publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă;
- OCPI Timiş

Nr. 44  din 06 februarie 2012                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                 Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA

HOTARAREA

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării  a 
terenului în suprafaţă de 450 mp. situat în Jimbolia, str.Gh. Doja nr. 21, cuprins 
în CF nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia, pentru construire casă de locuit.

Consiliul local al orasului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 751 din 02.02  februarie 2012, al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, 
mediu şi situaţii de urgenţă  prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în 
vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 450 mp. situat în Jimbolia, 
str.Gh. Doja nr. 21, cuprins în CF nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia pentru 
construire casă de locuit; 

Având în vedere prevederile art. 13 (1), (2) şi art. 18 lit a) pct. 1 din 
Legea 50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii; 

In temeiul art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(2) şi art.45 din Legea 
administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată ;

HOTARASTE

Art.1. – Se scoate la licitaţie publică în vederea concesionării  
terenul în suprafaţă de 450 mp. situat în Jimbolia, str.Gh. Doja nr. 21, cuprins în 
CF nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia,  pentru construire casă de locuit.
                         Terenul menţionat la alin.1  se află în domeniul privat al Oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunica :
- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor si 

contencios administrativ a Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare 
Europeană ;

- Serviciului  urbanism ;
- Cetăţenilor prin presa locală

Nr. 45 din  06 februarie 2012             
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Cîrlig Daniela
                   CONTRASEMNEAZĂ,

                SECRETAR,
                            Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.    652/31.01.2012

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 06.02.2012

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Cîrlig Daniela
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 12

A absentat:  d-l Bill Zoltan, d-l Gheorghin Ionel, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă 
Timotei, d-l Tabeică Neculai.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

      
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  40  cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi bugetul local.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  41 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  42 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, 
pentru anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  43  cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F. nr. 401178 
Jimbolia, nr. Topo.401178 (nr. topo. vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 44 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării  a 
terenului în suprafaţă de 450 mp. situat în Jimbolia, str.Gh. Doja nr. 21, cuprins  în  
CF nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia, pentru construire casă de locuit.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 45 cu unanimitate de voturi.





ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 06 februarie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia.

D-l Boldor,  viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 
17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12.

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Gheorghin Ionel, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă 
Timotei, d-l Tabeică Neculai.

În continuare d-l Boldor,  prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
din venituri proprii şi bugetul local.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru 
anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2012.
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F. nr. 401178 
Jimbolia, nr. Topo.401178 (nr. topo. vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp.

Şi solicită completarea acesteia cu 
1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului 
în suprafaţă de 450 mp. Situat în Jimbolia, str. Gh. Doja nr. 21, cuprins în CF nr.402488, nr. 
Topo. 402488 Jimbolia, pentru construire casă de locuit.

D-soara Cîrlig  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-soara Cîrlig  supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate 

de voturi.
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012.
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

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

hotărâre.
D-l 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 Ciuciulete şi menţionează faptul că în şedinţa trecută s-a ridicat problema 

bugetului cu privire la o dezbatere mai detailată, nu aprobarea unor cifre şi date.



2

D-l Ciuciulete mai menţionează faptul că va vota bugetul, findcă trebuie votat pentru a 
se poate face plaţile necesare pentru buna funcţionare a instituţiei, dar nu e corect. 

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

HOTĂRÂREA NR.40

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local.

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

D-l 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.41

   D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finanţate din 
bugetul local, pentru anul 2012.

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

D-l 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 Ciuciulete menţionează faptul că nu de mult s-a aprobat modernizarea 
celor 2 sau 3 strazi, iar acuma vad că sunt scoase de la finanţare, iar suma respectiva este 
suplimentată la Casa de Cultură.

D-l Ciuciulete întreabă care este motivul pentru aceste modificări.
D-l Kaba precizează  că Proiectul de modernizare a Casei de Cultură nu a fost finanţat 

în totalitate, iar proiectele pentru modernizarea a celor străzi se va relua în curând. 
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.42

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 
2012.

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

D-l 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.43

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
terenului înscris în C.F. nr. 401178 Jimbolia, nr. Topo.401178 (nr. topo. vechi 244/1/1), în 
suprafaţă de 31.585 mp.

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

D-l 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.44

D-şoara Cîrlig prezintă referatul scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a 
terenului în suprafaţă de 450 mp. Situat în Jimbolia, str. Gh. Doja nr. 21, cuprins în CF 
nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia, pentru construire casă de locuit.

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

D-l 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 Ciuciulete şi întreabă de ce s-a concesionat terenul pe 10 ani, dacă există 
un temei legal sau există un motiv anume.

D-l Niţoi menţionează faptul că aceste concesiuni au un termen pe o  perioadă limitată, 
după care poate cumpăra terenul.

D-l Ciuciulete intreabă dacă persoana în cauză nu respectă termenele de construire i se 
poate lua terenul înapoi.

D-l Niţoi menţionează că acesta a fost motivul pentru a concesiona acest teren pe un 
termen de 10 ani, ca persoana în cauză să poată respecta toate termenele prevăzute.

D-l Niţoi precizează că, pentru a intabula acest teren, concesiunea trebuie să fie pentru
minim de 5 ani. 

D-l Ciuciulete intervine şi intreabă unde se publică aceste licitaţii publice, numai pe 
internet, sau şi în altă parte.

D-l Niţoi precizează că se publică în ziarul local şi în Renaşterea Bănăţeană.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.45



4

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-şoara Cîrlig 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 BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.




Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;


Văzând referatul nr. 786 din 06 februarie 2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2012;




Tinând cont de prevederile Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, adresa nr. 432/20.01.2012 emise de D.G.F.P.Timiş şi Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 4/31.01.2012;




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


HOTĂRĂŞTE 


Art. 1. – Se aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.








Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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

· Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

· Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr. 40 din 06 februarie 2012  


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








 

        Cîrlig Daniela












CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,







 Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012.




Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;


Văzând referatul nr. 804 din 06 februarie 2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012;




Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;




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


HOTĂRĂŞTE 


Art. 1. – Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri 


proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.







Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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

· Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

· Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr. 41   din 06 februarie 2012  


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








 

        Cîrlig Daniela












CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







 Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2012 


din bugetul local

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 790 din 06 februarie  2012 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2012;


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

HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2012 din bugetul local, , după cum urmează :


· La Capitolul A – Lucrări în continuare se reduce punctul 1 – cadastru imobiliar-edilitar + bancă de date cu suma de 100 mii lei; se reduce punctul punctul 2 – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistemul centralizat şi realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, jud. Timiş cu suma de 200 mii lei; se scoate punctul 3 – Modernizare drumuri Str. Aleea Cito în valoare de 85 mii lei; se reduce punctul 4 – Actualizare Plan Urbanistic General cu 50 mii lei; se suplimentează punctul 5 – Modernizare Str. Ion Vidu cu 20 mii lei şi se introduce un nou punct 6 – Reabilitare Casă de cultură în valoare de 150 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 402 mii lei.

· La Capitolul B – Lucrări noi se scoate punctul 2 – Amenajare spaţii verzi pe str. Calea Timisorii, Jimbolia în valoare de 100 mii lei; se scoate punctul 5 – Realizare sistem centralizare ape pluviale în cartierul Locul Târgului în valoare de 200 mii lei şi se scoate  punctul 7 - Modernizare străzi în valoare de 450 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 350 mii lei.


· La Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii se reduce  punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 410 lei, rezultând un TOTAL Alte cheltuieli de investiţii în valoare de 200 mii lei, Total Cap. C de 451 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 1.203 mii lei.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


Nr.    42    din 06 februarie 2012                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Cîrlig Daniela

                                                    CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2012.



Consiliul local al oraşului Jimbolia ;



Văzând referatul 792/06.02.2012 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2012;



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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PENTRU ANUL 2012, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


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, amenajarea teritoriului;


· Serviciului buget, contabilitate.


· Cetăţenilor prin presă 


Nr.    43     /06 februarie 2012     
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                                                                                    Cîrlig Daniela

                                             CONTRASEMNEAZĂ,


                                                     SECRETAR


                                                      Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA 


Privind aprobarea dezlipirii terenului  înscris în CF  nr. 401178  Jimbolia, nr.topo.401178 (nr. topo. Vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp 


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.516 din 01 februarie 2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă  prin care se propune dezlipirea terenului, înscris în CF  nr. 401178  Jimbolia, nr.topo.401178 (nr. topo. Vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp, în două parcele şi anume:


· o parcelă având nr.topo.401178/1 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),  în surpafaţă de 30.085 mp;


· o parcelă având nr.topo.401178/2 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),   în suprafaţă de 1.500 mp.  


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


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se aprobă dezlipirea dezlipirea terenului, înscris în CF  nr. 401178  Jimbolia, nr.topo.401178 (nr. topo. Vechi 244/1/1), în suprafaţă de 31.585 mp, în două parcele şi anume:


· o parcelă având nr.topo.401178/1 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),  în surpafaţă de 30.085 mp;


· o parcelă având nr.topo.401178/2 (nr. topo. vechi 244/1/1/1),   în suprafaţă de 1.500 mp.  


Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al localităţii Jimbolia, iar perioada pentru care care se concesionează acest teren este de 10 ani.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ aInstituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


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


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţi publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă;


- OCPI Timiş


Nr. 44  din 06 februarie 2012    

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                 Cîrlig Daniela





CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






Niţoi Ionel 


ROMANIA - JUDETUL TIMIS


CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA


HOTARAREA


privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării  a terenului în suprafaţă de 450 mp. situat în Jimbolia, str.Gh. Doja nr. 21, cuprins  în  CF nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia, pentru construire casă de locuit.

Consiliul local al orasului Jimbolia; 


Văzând referatul nr. 751 din 02.02  februarie 2012, al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, mediu şi situaţii de urgenţă  prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 450 mp. situat în Jimbolia, str.Gh. Doja nr. 21, cuprins  în  CF nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia pentru construire casă de locuit; 

Având în vedere prevederile art. 13 (1), (2) şi art. 18 lit a) pct. 1 din Legea 50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 


In temeiul art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(2) şi art.45 din Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată ;


HOTARASTE


 Art.1. – Se scoate la licitaţie publică în vederea concesionării  terenul în suprafaţă de 450 mp. situat în Jimbolia, str.Gh. Doja nr. 21, cuprins  în  CF nr.402488, nr. Topo. 402488 Jimbolia,  pentru construire casă de locuit.

                         Terenul menţionat la alin.1  se află în domeniul privat al Oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunica :


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


· Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană ;

· Serviciului  urbanism ;

· Cetăţenilor prin presa locală


Nr. 45 din  06 februarie  2012             

 


 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









              Cîrlig Daniela


                   CONTRASEMNEAZĂ,



                SECRETAR,


                            Ionel Niţoi



