
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate 
de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 610 din 08.02.2012 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de 
salubrizarea efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului 
Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Începând cu data de 01.02.2012 se modifică tarifele practicate de S.C. RETIM 
Ecologic Service S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia, 
conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
Crt.

Serviciu U/M Preţ 
fără 
TVA

Preţ cu 
TVA

1 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la populaţie 

pers./lună 5.81 7.20

2 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la ag. economici şi instituţii publice

mc 58.12 72.07

3 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
voluminoase de la populaţie, ag. economici, instituţii 
publice 

mc 47.5 58.90

4 Colectare, transport şi depozitare a deşeuri vegetale mc 39.51 48.99
5 Colectare, transport şi depozitare deşeuri depozitate 

în/din rampe clandestine
mc 36.92 45.78

6 Încărcat manual deşeuri mc 14.79 18.34
7 Încărcat mecanic deşeuri mc 8.21 10.18
8 Nivelat teren cu buldozerul oră 76.14 94.41

Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 46/24.03.2011.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL JIMBOLIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 47
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş

Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 23.02.2012
Având în vedere :

 referatul nr. 791/06.02.2012 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care 
se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special 
împuternicitului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş;

 prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.

În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă în totalitate prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta 
hotărâre, şi Statutul Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma 
prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se mandatează Dl. Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, 
născut la data de 26.11.1957, la  Săcuieni, jud. Bihor, domicialiat în Jimbolia, str. Republicii, bl. 
11B, et. 2, ap. 10, posesor al C.I. seria  TM , nr. 834209, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data 
de 09.07.2010,ca în Adunarea Generală ordinară din data de 06.03.2012, să aprobe primirea de 
noi membri în Asociaţie, în conformitate cu Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se mandatează dl Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, 
născut la data de 26.11.1957, la  Săcuieni, jud. Bihor, domicialiat în Jimbolia, str. Republicii, bl. 
11B, et. 2, ap. 10, posesor al C.I. seria  TM , nr. 834209, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data 
de 09.07.2010, ca în Adunarea Generală din data de 06.03.2012, să aprobe cotizaţia anuală
aferentă anului 2012, în cuantumul stabilit în tabelul anexat.

Art. 4. – Se mandatează Dl. Grecu Marian, cetăţean român,  născut la data de 
30.09.1956 la Lugoj, domiciliat  în Timisoara, str. Martir Dumitru Juganaru, nr.5, posesor al C.I. 
seria TM, nr. 674712, eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 27.05.2008,  să semneze actul 
adiţional de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei în faţa notarului public.

Art. 5. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
Jimbolia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. – 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, Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice;
- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş

Preşedinte de şedinţă
                                                                                                                        Cîrlig Daniela
                                            Contrasemnează

  Secretar
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă 
rezidenţială  cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1013 din 16.02.2012 al Serviciului urbanism 

şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
– „Dezvoltare  zonă rezidenţială  cu funcţiuni complementare, dotări şi 
servicii publice”.

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal–„Dezvoltare zonă 
rezidenţială  cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ;

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

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- D-lui Sima Dănuţ.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 33 din data de 
26.01.2012 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1162 din 22.02.2012 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. nr. 33 din data de 26.01.2012 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);

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. 33 din data 
de 26.01.2012 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în C.F. nr. 3218 Jimbolia, nr. 
topo 252/2, în suprafaţă de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri).

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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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1361/V/01.06.2010 a 
imobilului situat în Jimbolia, str. Griviţei, nr. 12, încheiat cu domnul Marian 
Ioan

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 1032 din 16 februarie  2012 al Serviciului de Impozite 

şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr.
1361/V/01.06.2010  a imobilului situat în Jimbolia, str. Griviţei, nr. 12, încheiat cu 
domnul Marian Ioan, pentru neplata chiriei corespunzatoare unui an de zile şi 
pentru producerea de pagube însemnate locuinţei;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. “b” din Legea locuinţei nr. 
114/1996;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1361/V/01.06.2010 a 
imobilului situat în Jimbolia, str. Griviţei, nr. 12, încheiat cu domnul Marian Ioan, 
pentru neplata chiriei corespunzatoare unui an de zile şi pentru producerea de 
pagube însemnate locuinţei.

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

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

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Petrovici Ioan aflat 
în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1032 din 16 februarie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 247 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Petrovici Ioan cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 27, care a decedat la data de 10.05.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;
În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 247 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Petrovici Ioan, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 27, care a decedat la data de 10.05.2011.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;

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

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Szel Ecaterina aflat 
în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1068 din 17 februarie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 350 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Szel Ecaterina cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Şiviu Rebreanu, nr. 60, care a decedat la data de 09.05.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;
În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 350 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Szel Ecaterina, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 60, care a decedat la data de 09.05.2011.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;

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

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Statului de funcţii pe anul 2012, la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 1102  din 20.02.2012 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea statului 
de funcţii, pentru anul 2012, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice şi de prevederile Ordinului Ministrului 
Sănătăţii nr. 1224/2011 privind aprobarea normativelor de personal pentru 
asistenţa medicală spitalicească;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) 
lit. „a” pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Statul de funcţii pentru anul 2012, la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia, conform anexei 1 care 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 Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe 
perioadă determinată, al d-nei dr. Badea Simona - Elena

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1022 din 20.02.2012 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii 
contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, 01.03.2012 –
31.12.2012, al d-nei dr. Badea Simona Elena, medic specialist oftalmologie;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (3) lit.”b” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 
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 prelungirea contractului individual de muncă, pe 
perioadă determinată, cu normă întreagă, al d-nei Dr. Badea Simona - Elena, 
medic specialist oftalmologie, cu 10 luni, pe perioada 01.03.2012 – 31.12.2012. 

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
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;
- d-nei Dr. Badea Simona - Elena.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea încadrării cu contract individual de muncă, pe durată 
determinată, a d-lui dr. FERDEAN NICOLAE CRISTIAN, medic specialist 
ortopedie-traumatologie

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1039 din 21.02.2012 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea încadrării cu contract 
individual de muncă, pe durată determinată, a d-lui dr. FERDEAN NICOLAE 
CRISTIAN, medic specialist ortopedie-traumatologie, până la ocuparea acestui post prin 
concurs;

Ţinând cont de prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
modificată şi actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. 
„3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă încadrarea cu contract individual de muncă, pe durată 
determinată, a d-lui dr. FERDEAN NICOLAE CRISTIAN, medic specialist ortopedie-
traumatologie, până la ocuparea acestui post prin concurs.

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

normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea modificării denumirii unităţii 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1  Jimbolia în „Şcoala Gimnazială” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 706 din 20.02.2012 al Serviciului APL, IE, RI RP prin 

care se propune aprobarea modificării denumirii unităţii Şcoala cu clasele I-VIII 
Nr. 1  Jimbolia în „Şcoala Gimnazială” Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile art. 4 lit. c, art. 6, art. 13 şi art. 14 din Ordinul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564 din 2011 
privind aprobarea procedurii de atribuire  a denumirilor unităţilor de învăţământ 
din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea denumirii unităţii Şcoala cu clasele I-VIII 
Nr. 1 Jimbolia, după cum urmează:

Denumire: Şcoala Gimnazială
Localitatea: Jimbolia
Nivelul şcolarizat: PRI/GIM
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, tel/fax: 0256360785.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Jimbolia
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea modificării denumirii unităţii 

Grup Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia în „Liceul Tehnologic” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 705 din 20.02.2012 al Serviciului APL, IE, RI RP prin 

care se propune aprobarea modificării denumirii unităţii Grup Şcolar „Mihai 
Eminescu” Jimbolia în „Liceul Tehnologic” Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile art. 4 lit. d punctul (v), art. 6, art. 13 şi art. 14 din 
Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564 din 
2011 privind aprobarea procedurii de atribuire  a denumirilor unităţilor de 
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea denumirii unităţii Grup Şcolar „Mihai 
Eminescu” Jimbolia, după cum urmează:

Denumire: Liceul Tehnologic
Localitatea: Jimbolia
Nivelul şcolarizat: LIC TEO/LIC TEH/POS/SP
Adresa: Str. Gheorghe Doja, nr. 14, tel/fax: 0256360940.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Grup Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia

Nr.  57 / 23 februarie 2012 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                            Cîrlig Daniela 

   CONTRASEMNEAZĂ
      SECRETAR,
    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2012 al SC 
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale 
societăţii.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 940/21.02.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de 
investiţii pentru anul 2012 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din 
surse proprii ale societăţii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi 
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  Programului de investiţii pentru anul 2012 al SC 
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii după 
cum urmează :

CAP. A. Lucrări în continuare (refacere branşamente şi racorduri 
canal):.............................................................................30.000 lei;
TOTAL investiţii din surse proprii...........................30.000 LEI.
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 şi registrul 
agricol;
- cetăţenilor prin presă şi afişare.
- SC AQUATIM SA

Nr.     58      din 23 februarie 2012 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi 
Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 900 din 22.02.2012 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune aprobarea contractului de 
asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 5 şi 6 şi  
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi 
actualizată ;

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă Contractul de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia 
şi Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia, prevăzut în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ;

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

- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse 
Umane

- Clubului Sportiv „Handbal Club” Jimbolia

Nr.   59  din  23 februarie 2012                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Cîrlig Daniela

                              CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1100 din 20.02.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea organigramei 
şi statelor de funcţii pentru anul 2012 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 
26.01.2012: 

- funcţia de referent  clasă III, grad profesional superior, gradaţie 5 din cadrul 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor se mută definitiv la Serviciul 
Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane, iar

- funcţia de referent clasă III, grad profesional asistent, gradaţie bază din cadrul 
Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane se mută definitiv la Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi  ţinând 
cont de prevederile O.G. nr. 80/2011 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile publice şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pentru anul 
2012,  conform anexelor I, II, III, IV,V 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, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;

Nr.   60      din 23 februarie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Cîrlig Daniela

                

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind anularea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 172 din 23.09.2010

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 1119 din 21 februarie  2012 al Serviciului de Impozite 

şi Taxe Locale prin care se aduce la cunoştiinţă faptul că, motivul pentru care s-a 
propus rezilierea contractului nr. 1042/01.10.2009, şi anume acela că, d-l Rovinar 
nu mai avea loc de muncă pe raza oraşului Jimbolia, nu mai există şi se propune 
anularea hotărârii de reziliere a contractului;

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 anulează Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 172 din 
23.09.2010 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1042/01.10.2009 a 
apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara A, ap. 11, încheiat cu 
domnul Rovinar Ion Dănuţ.

Art. 2. – Domnul Rovinar Ion Dănuţ va achita toate restanţele la chirie 
acumulate până la data prezentei hotărâri.

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

Nr.    61  / 23 februarie 2012                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           
                       Cîrlig Daniela

                                          
                                   CONTRASEMNEZĂ,

          SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind anularea interdicţiei de înstrăinare şi grevare prevăzută în contractele 
de vânzare cumpărare autentificate sub numerele 3120/20.07.2006 şi 
4594/26.11.2008, încheiate între Oraşul Jimbolia şi SC Alu Metall Guss 
SRL

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 1185 din 22 februarie  2012 al Serviciului Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune renunţarea la  interdicţia de 
înstrăinare şi grevare prevăzută în contractele de vânzare cumpărare autentificate 
sub numerele 3120/20.07.2006 şi 4594/26.02.2008, încheiate între Oraşul Jimbolia 
şi SC Alu Metall Guss SRL ;

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 anulează interdicţia de înstrăinare şi grevare prevăzută la Art. V
din contractual de vânzare cumpărare teren, autentificat sub nr. 3120 din 
20.07.2006, încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Alu Metall Guss S.R.L.

Art. 2. – Se anulează interdicţia de înstrăinare şi grevare prevăzută la Art. V
din contractual de vânzare cumpărare teren autentificat sub nr. 4594 din 
26.11.2008 încheiat între Primăria oraşului Jimbolia şi S.C. Alu Metall Guss 
S.R.L.

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- SC Alu Metall Guss

Nr.     62  / 23 februarie 2012                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                       Cîrlig Daniela

                                         
                                   CONTRASEMNEZĂ,

          SECRETAR,
Ionel Niţoi



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 hotătâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de S.C. RETIM 
Ecologic Service S.A pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 46 cu 15 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului 

Local Jimbolia al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 47 cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare zonă 

rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 48 cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 33/26.01.2012 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. 49 cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1361/01.06.2010, pentru 

chiriaşul MARIAN IOAN, Jimbolia, strada Griviţei nr.12.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 50 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI IOAN, 
aflat în stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 51 cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZEL ECATERINA, 
aflat în stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 52 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pe anul 2012 la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 53 cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de munca pentru dna dr. 
Badea Simona, medic specialist oftalmolog.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 54 cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării pe perioadă determinată, până la  scoaterea 
la concurs, a unui medic specialist de ortopedie/traumatologie.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 55 cu unanimitate de voturi.



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unităţii “Şcoala cu clasele I-
VIII Nr. 1 Jimbolia” în “Şcoala gimnazială Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 56 cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unităţii “Grup Şcolar Mihai 
Eminescu Jimbolia” în “Liceul Tehnologic Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 57 cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2012 al SC 
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 58 cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local 
Jimbolia şi Clubul Spertiv „Handbal Club Jimbolia”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 59 cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 60 cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 172 din 23 septembrie 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 61 cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind anularea interdicţiei de înstrăinare şi grevare prevăzută în 
contractele de vânzare – cumpărare autentificate sub numerele 3120/20.07.2006 şi 
4594/26.11.2008.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 62 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 23 februarie 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 Macovei Bogdan.
În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotătâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de S.C. RETIM Ecologic 

Service S.A pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local 

Jimbolia al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare zonă rezidenţială cu 
funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice.

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de concesiune.
5. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 33/26.01.2012 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).

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1361/01.06.2010, pentru 
chiriaşul MARIAN IOAN, Jimbolia, strada Griviţei nr.12.

7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI IOAN, aflat 
în stare de insolvabilitate.

8. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZEL ECATERINA, aflat 
în stare de insolvabilitate.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pe anul 2012 la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de munca pentru dna dr. Badea 
Simona, medic specialist oftalmolog.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării pe perioadă determinată, până la  scoaterea la 
concurs, a unui medic specialist de ortopedie/traumatologie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unităţii “Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 
1 Jimbolia” în “Şcoala gimnazială Jimbolia”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unităţii “Grup Şcolar Mihai 
Eminescu Jimbolia” în “Liceul Tehnologic Jimbolia”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2012 al SC 
AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local Jimbolia şi 
Clubul Spertiv „Handbal Club Jimbolia”.

16. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
17. Probleme curente ale primăriei.
18. Diverse.
Şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2012
2. Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 172 din 23 septembrie 2010.
3. Proiect de hotărâre privind anularea interdicţiei de înstrăinare şi grevare prevăzută în contractele 

de vânzare – cumpărare autentificate sub numerele 3120/20.07.2006 şi 4594/26.11.2008.
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Conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 1 din 26 ianuarie 2012, preşedinte de şedinţă este d-
şoara Cîrlig Daniela.

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 26.01.2012

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

06.02.2012 care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea modificării tarifelor practicate de S.C. 
RETIM Ecologic Service S.A pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Boldor spune că la punctual 3 din tabel, colectare, transport şi depozitare deşeuri reciclabile 

tariful este prea mare.
D-l Postelnicu precizează că este o greşeală de redactare, în tabelul cu tarife înaintat spre 

aprobare, la punctul 3 este prevăzută activitatea de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
voluminoase de la populaţie, agenţi economici, instituţii publice.

D-l Boldor întreabă dacă aceste deşeuri voluminoase sunt transportate de RETIM?
D-l Postelnicu spune că această activitate e pe lista de tarife a RETIM-ului, în Jimbolia nu sunt 

dotări necesare pentru a desfăşura această activitate.
Intervine d-l Pop care precizează că e doar un tarif, dacă cineva doreşte, acesta este tariful.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre (cu menţiunea să se corecteze greşeala de 

redactare), care se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi unul „împotrivă” (d-l Gheorghin Ionel) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 46

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local Jimbolia al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  47

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare 
zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi spune că anul trecut s-a aprobat o concesiune pentru D-l Rădoi, pentru a face un 

service auto. Întreabă de ce nu a fost anunţat că se face acest PUZ, să facă împreună, costurile ar fi fost 
împărţite? Doar o potecă desparte cele două terenuri.
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D-l Niţoi precizează că ar fi trebuit înainte să se pună de acord, dar e posibil ca la acest PUZ să 
se fi început lucrările înainte ca d-l Rădoi să primească terenul în concesiune.

D-l Rakoczi spune că d-l Rădoi va veni în faţa consiliului local cu o cerere prin care solicită să i 
se permită ca intrarea la service să fie de pe str. Spre Este, din lateral. Dacă intrarea va fi de pe drumul 
naţional costurile pentru autorizaţiile care trebuie obţinute sunt foarte mari.

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

HOTĂRÂREA NR.  48

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 33/26.01.2012 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 Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  49

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind rezilierea contractului de închiriere nr. 
1361/01.06.2010, pentru chiriaşul MARIAN IOAN, Jimbolia, strada Griviţei nr.12.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi întreabă ce se va întâmpla cu bunurile din casă?
D-l Niţoi spune că se va constitui o comisie care va hotărî depozitarea bunurilor, dar trebuie 

reziliat contractual, casa e în stare avansată de degradare.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  50

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
PETROVICI IOAN, aflat în stare de insolvabilitate.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  51

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZEL 
ECATERINA, aflat în stare de insolvabilitate.

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

se adoptă
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HOTĂRÂREA NR.  52

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea statului de funcţii pe anul 2012 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig precizează că nu sunt modificări faţă de anul trecut.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  53

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea prelungirii contractului de munca 
pentru dna dr. Badea Simona, medic specialist oftalmolog.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  54

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea angajării pe perioadă determinată, până 
la  scoaterea la concurs, a unui medic specialist de ortopedie/traumatologie.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  55

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea schimbării denumirii unităţii “Şcoala cu 
clasele I-VIII Nr. 1 Jimbolia” în “Şcoala gimnazială Jimbolia”.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  56

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea schimbării denumirii unităţii “Grup 
Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia” în “Liceul Tehnologic Jimbolia”.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  57
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D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 
2012 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  58

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul 
Local Jimbolia şi Clubul Spertiv „Handbal Club Jimbolia”.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi precizează că este vorba de activitatea de handball feminin.
D-şoara Cîrlig spune că echipa are rezultate bune, iar în ceea ce priveşte sumele solicitate acestea 

sunt justificate.
D-l Boldor spune că 2 fete de la această echipă au fost cooptate la Reşiţa, e vorba de fete din 

clasele V-VIII, au campionate gen turneu.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  59

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii pe 
anul 2012

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  60

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind anularea HCL nr. 172 din 23 septembrie 2010.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă precizează că în septembrie 2010 s-a adoptat această hotărâre de reziliere datorită 

faptului că d-l Rovinar a fost mutat cu serviciul la Stamora Moraviţa, şi nu mai îndeplinea condiţiile 
pentru a avea apartament ANL. Acum a fost din nou mutat la Jimbolia, deci nu mai există motivul 
pentru care a fost reziliat contractual.

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

HOTĂRÂREA NR.  61
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D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind anularea interdicţiei de înstrăinare şi grevare 
prevăzută în contractele de vânzare – cumpărare autentificate sub numerele 3120/20.07.2006 şi 
4594/26.11.2008.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig spune că a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii Alu Metall Guss.
Ia cuvântul d-l Boldor care spune că această firmă a cumpărat teren pentru a face o turnătorie de 

aluminiu în Jimbolia. După încheierea contractelor de vânzare – cumpărare a început construirea 
campusului. Atunci au solicitat rezilierea contractelor şi înapoierea banilor, pe motiv că nu ar mai putea 
obţine autorizaţiile de mediu datorită campusului din apropiere. Noi am refuzat şi ne-au dat în judecată.
Procesul l-au pierdut şi vin acum şi solicită să anulăm interdicţia de înstrăinare ca să poată vinde 
terenurile, au construit la Deta, nu mai vor la Jimbolia. Tototdată au solicitat ajutorul nostru pentru a 
vinde terenurile.

D-l Niţoi precizează că la negocierea care a avut loc, au spus că ne dau din nou în judecată 
pentru ceva ce au depistat în contractele de vânzare - cumpărare, procesul a fost pierdut de ei pentru că 
nu au achitat o taxă de timbru.

D-l Niţoi spune că mai avem un proces cu ei, legat de plata cheltuielilor de judecată. L- a 
negociere ei au solicitat să renunţăm la aceste cheltuieli. D-l Niţoi spune că nu îi putem ierta, aceste 
sume ne-ar fi imputabile. Dacă instanţa le dă câştig de cauză e cu totul altceva, trebuie să respectăm 
hotărârile judecătoreşti.

D-l Rakoczi întreabă dacă ei rămân proprietari.
D-l Niţoi spune că ei rămân proprietari, dar prin această hotărâre le dăm voie să vândă terenurile.
D-şoara Cîrlig supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  62

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate
Din partea comisiei economice ia cuvântul d-l Bill care prezintă referatele privind solicitarea 

acordului de a intenta procese împotriva numiţilor Nicola Nicolae şi Radu Iosif, pentru rezilierea 
contractelor de concesiune şi demolarea construcţiilor.

D-l Niţoi spune că aceste persoane nu au plătit redevenţa din aprilie 2010, în contracte nu este 
prevăzută clauză de reziliere pentru neplata redevenţei. Mai mult de atât, pe terenurile concesionate se 
află ridicate construcţii, Consiliul Local nu are dreptul să hotărască demolarea lor. Mai spune că sumele 
din redevenţe nu sunt foarte mari, dar acestea se prescriu. S-a încercat să se ia legătura cu concesionarii, 
dar se pare că sunt plecaţi din localitate. Din aceste motive solicităm acordul consiliului local pentru a îi 
da în judecată.

D-l Rakoczi propune să aşteptăm până se întorc în ţară. 
D-l Boldor spune că dacă se reziliau contractele prin hotărâre de consiliu, acestia puteau să ne 

dea în judecată.
D-l Postelnicu propune ca aceste contracte de concesiune să nu se mai încheie pentru o perioadă 

aşa mare, de 10 ani, să fie pe 2 ani, de exemplu.
D-l Niţoi spune că perioada nu poate fi mai mică de 5 ani.
Se supune la vot chemarea în judecată a d-lui Nicola Nicolae şi a d-lui Radu Iosif prin care să se 

solicite instanţei rezilierea contractelor de concesiune şi demolarea contrucţiilor, care se aprobă cu 15 
voturi „pentru” şi o „abţinere” (d-l Gheorghin).

Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă care solicită mai multe detalii legate de PUZ-ul 
de lângă cimitir, pentru construirea de locuinţe.

D-l Boldor spune că suntem în faza finală, mai sunt câteva avize de obţinut.
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Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Kaba spune că deszăpezirea continuă. În locurile unde nu ajunge soarele, în Futok şi în Locul 

Târgului, se transportă zăpada cu utilaje.
D-l Kaba invită consilierii la spectacolul de teatru  cu Claudiu Bleonţ şi Magda Catone din data 

de 5 martie de la Casa de Cultură.
Se trece la Diverse:
D-l Meszaroş precizează că a fost o iarnă grea, s-au depus eforturi mari pentru a uşura circulaţia. 

Dar au existat persoane care nu şi-au curaţat în faţa casei şi întreabă dacă s-au dat amenzi. Spune că 
toată lumea critică primăria, toată lumea aşteaptă să facă primăria, ar trebui amendaţi cei care nu curaţă 
în faţa casei. Dă exemplu cu găinile, când s-a interzis lăsarea pe stradă a acestora, mulţi au fost 
nemulţumiţi, dar până la urmă s-au conformat.

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 modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 610 din 08.02.2012 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea  tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizarea efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Începând cu data de 01.02.2012 se modifică tarifele practicate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia, conform tabelului de mai jos: 

		Nr. Crt.

		Serviciu 

		U/M

		Preţ fără TVA

		Preţ cu TVA



		1

		Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la populaţie 

		pers./lună

		5.81

		7.20



		2

		Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la ag. economici şi instituţii publice

		mc

		58.12



		72.07



		3

		Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase de la populaţie, ag. economici, instituţii publice 

		mc

		47.5

		58.90



		4

		Colectare, transport şi depozitare a deşeuri vegetale 

		mc

		39.51

		48.99



		5

		Colectare, transport şi depozitare deşeuri depozitate în/din rampe clandestine

		mc

		36.92

		45.78



		6

		Încărcat manual deşeuri 

		mc

		14.79

		18.34



		7

		Încărcat mecanic deşeuri 

		mc

		8.21

		10.18



		8

		Nivelat teren cu buldozerul 

		oră

		76.14

		94.41





Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 46/24.03.2011.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara


- cetăţenilor prin afişare 


Nr.  46    din 23 februarie 2012



       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,










                Cîrlig Daniela

                                       CONTRASEMNEAZĂ





SECRETAR,






Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


ORAŞUL JIMBOLIA


CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 47

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al 


oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 


Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş



Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 23.02.2012



Având în vedere :


· referatul nr. 791/06.02.2012 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş;


· prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.



În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată.


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă în totalitate prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre, şi Statutul Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.



Art. 2. – Se mandatează Dl. Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 26.11.1957, la  Săcuieni, jud. Bihor, domicialiat în Jimbolia, str. Republicii, bl. 11B, et. 2, ap. 10, posesor al C.I. seria  TM , nr. 834209, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 09.07.2010,ca în Adunarea Generală ordinară din data de 06.03.2012, să aprobe primirea de noi membri în Asociaţie, în conformitate cu Anexa 3 la prezenta hotărâre.



Art. 3. – Se mandatează dl Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 26.11.1957, la  Săcuieni, jud. Bihor, domicialiat în Jimbolia, str. Republicii, bl. 11B, et. 2, ap. 10, posesor al C.I. seria  TM , nr. 834209, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 09.07.2010, ca în Adunarea Generală din data de 06.03.2012, să aprobe cotizaţia anuală aferentă anului 2012, în cuantumul stabilit în tabelul anexat.



Art. 4. – Se mandatează Dl. Grecu Marian, cetăţean român,  născut la data de 30.09.1956 la Lugoj, domiciliat  în Timisoara, str. Martir Dumitru Juganaru, nr.5, posesor al C.I. seria TM, nr. 674712, eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 27.05.2008,  să semneze actul adiţional de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei în faţa notarului public.



Art. 5. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Jimbolia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Art. 6. – 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, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;


· Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş



Preşedinte de şedinţă


                                                                                                                        Cîrlig Daniela


                                            Contrasemnează



  Secretar



 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă rezidenţială  cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1013 din 16.02.2012 al Serviciului urbanism 


şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Dezvoltare  zonă rezidenţială  cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”.


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


HOTĂRĂŞTE 


Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal–„Dezvoltare zonă 


rezidenţială  cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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

· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;

· D-lui Sima Dănuţ.

Nr.   48  din  23 februarie 2012                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                     Cîrlig Daniela

                              CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,





        Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 33 din data de 26.01.2012 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1162 din 22.02.2012 al Serviciului Urbanism şi 


Amenajarea Teritoriului prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. nr. 33 din data de 26.01.2012 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);


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. 33 din data 


de 26.01.2012 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în C.F. nr. 3218 Jimbolia, nr. topo 252/2, în suprafaţă de 678 mp, pentru amenajare spaţiu verde (împăduriri).


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;


    Nr.   49    din 23 februarie 2012
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                   Cîrlig Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1361/V/01.06.2010 a imobilului situat în Jimbolia, str. Griviţei, nr. 12, încheiat cu domnul Marian Ioan

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 1032 din 16 februarie  2012 al Serviciului de Impozite 


şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr. 1361/V/01.06.2010  a imobilului situat în Jimbolia, str. Griviţei, nr. 12, încheiat cu domnul Marian Ioan, pentru neplata chiriei corespunzatoare unui an de zile şi pentru producerea de pagube  însemnate locuinţei;


Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. “b” din Legea locuinţei nr. 114/1996;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1361/V/01.06.2010 a imobilului situat în Jimbolia, str. Griviţei, nr. 12, încheiat cu domnul Marian Ioan, pentru neplata chiriei corespunzatoare unui an de zile şi pentru producerea de pagube  însemnate locuinţei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


· D-lui Marian Ioan


Nr.     50  / 23 februarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                       Cîrlig Daniela







                                   CONTRASEMNEZĂ,





          SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Petrovici Ioan aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1032 din 16 februarie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 247 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului Petrovici Ioan cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 27, care a decedat la data de 10.05.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;


În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 247 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului Petrovici Ioan, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 27, care a decedat la data de 10.05.2011.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.   51  din 23 februarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                         Cîrlig Daniela





                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Szel Ecaterina aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1068 din 17 februarie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 350 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului Szel Ecaterina cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Şiviu Rebreanu, nr. 60, care a decedat la data de 09.05.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;


În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 350 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului Szel Ecaterina, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 60, care a decedat la data de 09.05.2011.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.   52  din 23 februarie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                         Cîrlig Daniela





                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  aprobarea Statului de funcţii pe anul 2012, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 1102  din 20.02.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea statului de funcţii, pentru anul 2012, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 


Ţinând cont de prevederile Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi de prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2011 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Statul de funcţii pentru anul 2012, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, conform anexei 1 care 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 Prefecturii judeţului Timiş ;


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.


Nr.   53 / 23 februarie 2012 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Cîrlig Daniela 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, al d-nei dr. Badea Simona - Elena

Consiliul local al oraşului Jimbolia;



Văzând referatul nr. 1022 din 20.02.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, 01.03.2012 – 31.12.2012, al d-nei dr. Badea Simona Elena, medic specialist oftalmologie;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (3) lit.”b” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 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 prelungirea contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, cu normă întreagă, al d-nei Dr. Badea Simona - Elena, medic specialist oftalmologie, cu 10 luni, pe perioada 01.03.2012 – 31.12.2012. 


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


· Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;


· d-nei Dr. Badea Simona - Elena.

Nr.   54     din 23 februarie 2012      

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










Cîrlig Daniela



                              CONTRASEMNEAZĂ ,


                                        SECRETAR

                                          Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA


privind aprobarea încadrării cu contract individual de muncă, pe durată determinată, a d-lui dr. FERDEAN NICOLAE CRISTIAN, medic specialist ortopedie-traumatologie

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;



Văzând referatul nr. 1039 din 21.02.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea încadrării cu contract individual de muncă, pe durată determinată, a d-lui dr. FERDEAN NICOLAE CRISTIAN, medic specialist ortopedie-traumatologie, până la ocuparea acestui post prin concurs;


Ţinând cont de prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi actualizată;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă încadrarea cu contract individual de muncă, pe durată determinată, a d-lui dr. FERDEAN NICOLAE CRISTIAN, medic specialist ortopedie-traumatologie, până la ocuparea acestui post prin concurs.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.


Nr.   55/ 23 februarie 2012 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Cîrlig Daniela 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea modificării denumirii unităţii 


Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1  Jimbolia în „Şcoala Gimnazială” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 706 din 20.02.2012 al Serviciului APL, IE, RI RP prin care se propune aprobarea modificării denumirii unităţii Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1  Jimbolia în „Şcoala Gimnazială” Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile art. 4 lit. c, art. 6, art. 13 şi art. 14 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564 din 2011 privind aprobarea procedurii de atribuire  a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea denumirii unităţii Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Jimbolia, după cum urmează:


Denumire: Şcoala Gimnazială

Localitatea: Jimbolia

Nivelul şcolarizat: PRI/GIM

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, tel/fax: 0256360785.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Jimbolia


Nr.   56 / 23 februarie 2012 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Cîrlig Daniela 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea modificării denumirii unităţii 


Grup Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia în „Liceul Tehnologic” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 705 din 20.02.2012 al Serviciului APL, IE, RI RP prin care se propune aprobarea modificării denumirii unităţii Grup Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia în „Liceul Tehnologic” Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile art. 4 lit. d punctul (v), art. 6, art. 13 şi art. 14 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564 din 2011 privind aprobarea procedurii de atribuire  a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea denumirii unităţii Grup Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia, după cum urmează:


Denumire: Liceul Tehnologic

Localitatea: Jimbolia

Nivelul şcolarizat: LIC TEO/LIC TEH/POS/SP

Adresa: Str. Gheorghe Doja, nr. 14, tel/fax: 0256360940.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Grup Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia


Nr.  57 / 23 februarie 2012 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Cîrlig Daniela 






   CONTRASEMNEAZĂ






      SECRETAR,






     Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2012 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 940/21.02.2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2012 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  Programului de investiţii pentru anul 2012 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii după cum urmează :


CAP. A. Lucrări în continuare (refacere branşamente şi racorduri canal):.............................................................................30.000 lei;


TOTAL investiţii din surse proprii...........................30.000 LEI.

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 şi registrul agricol;


- cetăţenilor prin presă şi afişare.


- SC AQUATIM SA


Nr.     58        din 23 februarie 2012

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                    Cîrlig Daniela




CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 900 din 22.02.2012 al Serviciului Buget, Contabilitate, 


Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune aprobarea contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 5 şi 6 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ;


HOTĂRĂŞTE 


Art. 1. – Se aprobă Contractul de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia 


şi Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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

· Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane

· Clubului Sportiv „Handbal Club” Jimbolia
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 1100 din 20.02.2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2012 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 26.01.2012: 


- funcţia de referent  clasă III, grad profesional superior, gradaţie 5 din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor se mută definitiv la Serviciul Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane, iar


- funcţia de referent clasă III, grad profesional asistent, gradaţie bază din cadrul Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane se mută definitiv la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;


În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi  ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2011 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile publice şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pentru anul 2012,  conform anexelor I, II, III, IV,V 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, integrare europeană şi 


 

relaţii internaţionale, relaţii publice;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind anularea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 172 din 23.09.2010

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 1119 din 21 februarie  2012 al Serviciului de Impozite 


şi Taxe Locale prin care se aduce la cunoştiinţă faptul că, motivul pentru care s-a propus rezilierea contractului nr. 1042/01.10.2009, şi anume acela că, d-l Rovinar nu mai avea loc de muncă pe raza oraşului Jimbolia, nu mai există şi se propune anularea hotărârii de reziliere a contractului;

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 anulează Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 172 din 23.09.2010 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1042/01.10.2009 a apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara A, ap. 11, încheiat cu domnul Rovinar Ion Dănuţ.


Art. 2. – Domnul Rovinar Ion Dănuţ va achita toate restanţele la chirie acumulate până la data prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu 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 anularea interdicţiei de înstrăinare şi grevare prevăzută în contractele de vânzare cumpărare autentificate sub numerele 3120/20.07.2006 şi 4594/26.11.2008, încheiate între Oraşul Jimbolia şi SC Alu Metall Guss SRL

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 1185 din 22 februarie  2012 al Serviciului Urbanism 


şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune renunţarea la  interdicţia de înstrăinare şi grevare prevăzută în contractele de vânzare cumpărare autentificate sub numerele 3120/20.07.2006 şi 4594/26.02.2008, încheiate între Oraşul Jimbolia şi SC Alu Metall Guss SRL ;

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 anulează interdicţia de înstrăinare şi grevare prevăzută la Art. V din contractual de vânzare cumpărare teren, autentificat sub nr. 3120 din 20.07.2006, încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Alu Metall Guss S.R.L.


Art. 2. – Se anulează interdicţia de înstrăinare şi grevare prevăzută la Art. V din contractual de vânzare cumpărare teren autentificat sub nr. 4594 din 26.11.2008 încheiat între Primăria oraşului Jimbolia şi S.C. Alu Metall Guss S.R.L.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală;

· SC Alu Metall Guss
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