
ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ      
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
    privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de 14.500.000 lei

Consiliul Local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;
    Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,
   Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
    Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenţii,
    Luând act de:
    a) referatul de aprobare prezentat de către primarul oraşului Jimbolia,  în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr.  1894/16.03.2012;
    b) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
  În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. „b”şi alin. (4) lit. „b, ale art. 45 
alin. (2) pct. b, şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE

    Art. 1. - Se aprobă contractarea  unei finanţări rambursabile interne în valoare de
14.500.000, pe o perioadă de 3 ani.
    Art. 2. - Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face 
pentru realizarea investiţiilor publice de interes local:

- Reabilitarea şi extinderea centrului de zi „Nu mă uita” pentru copii cu dizabilităţi 
din Jimbolia;

- Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;

- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii urbane;
- Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontoeră Jimbolia
    Art. 3. - Din bugetul local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş se asigură integral 
plata:
    a) serviciului anual al datoriei publice locale;
    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
    Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 
principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului 
Jimbolia, judeţul Timiş următoarele date:



    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia;
    b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
    c) gradul de îndatorare a Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei 
de rambursare a finanţării rambursabile;
    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 
trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
    Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
secretarul oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, precum şi inspectorul biroului buget contabilitate 
care vor semna contractul de împrumut bancar.
   Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului 
Jimbolia, judeţul Timiş, în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Jimbolia, judeţul 
Timiş şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe 
pagina de internet www.jimbolia.ro şi cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei.

                  
  Nr.  64   din 22 martie 2012

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              
Csutak Matilda Barbara

                                             CONTRASEMNEAZĂ
                        SECRETARUL ORAŞULUI JIMBOLIA,                                                                    
                                                    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  1831 din  15.03.2012 al serviciului buget, 

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2012 după cum 
urmează:
                                                                                                                                - mii lei -
                                                                    COD     AN    TRIM I   TRIM II  TRIM III TRIM IV
VENITURI – TOTAL            249    137,25   37,25        37,25 37,25
1. Cote defalcate din impozitul pe venit    040201  100     100            0               0              0
2. Sume defalcate din TVA         110202   149      37,25     37,25        37,25        37,25

CHELTUIELI – TOTAL                        249   137,25   37,25        37,25 37,25
3. Învăţământ         6502       249   137,25   37,25        37,25 37,25

- Cheltuieli de personal         650210   149     37,25      37,25        37,25       37,25 
- bunuri şi servicii         650220   100    100     0               0              0

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
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CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402554 Jimbolia, nr. topo. 
402554, în suprafaţă de 2.038 mp, pentru construire platformă betonată 
pentru acces tiruri

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1845/16.03.2012 al serviciului urbanism, 
amenajarea 

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402554 Jimbolia, 
nr. topo. 402554, în suprafaţă de 2.038 mp, pentru construire platformă 
betonată pentru acces tiruri;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea
concesionării

pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în C.F. 402554
Jimbolia, nr. topo. 402554, în suprafaţă de 2.038 mp, pentru construire 
platformă betonată pentru acces tiruri

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG 
Jimbolia are destinaţia de „unităţi industriale şi de depozitare, unităţi agricole”.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol;
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CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului aparţinând domeniului privat al 
oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 402555 Jimbolia,  nr. topo. 402555, 
în suprafaţă de 10.658 mp 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1846 din 16.03.2012 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului aparţinând 
domeniului privat al oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 402555 Jimbolia,  nr. topo. 
402555, în suprafaţă de 10.658 mp;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului aparţinând domeniului privat al 
oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 402555 Jimbolia,  nr. topo. 402555, în suprafaţă
de 10.658 mp, în două parcele, una în suprafaţă de 4.658 mp şi una în suprafaţă de 
6.000 mp.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, 
este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG Jimbolia are destinaţia 
de „unităţi industriale şi de depozitare, unităţi agricole”.

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 Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia  
în domeniul  privat al oraşului Jimbolia a imobilului din Jimbolia, 
str. Liviu Rebreanu, nr. 20-22

Consiliul local al oraşului Jimbolia
Văzând referatul nr.   1963 din 20 martie 2012 al Serviciului 

Arbanism, amenjarea teritoriului prin care se propune trecerea din domeniul 
public al oraşului Jimbolia  în domeniul  privat al oraşului Jimbolia a imobilului 
din Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 20-22;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia  în 
domeniul  privat al oraşului Jimbolia a imobilului situat pe  str. Liviu Rebreanu, 
nr. 20-22, înscris în C.F. 642 Jimbolia, nr. topo. 1833, în suprafaţă totală de 
10.432 mp.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios  administrativ al Prefecturii 
judeţului Timiş;
-  Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane,
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
- Consiliului Judeţean Timiş.
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  Csutak Matilda Barbara 

CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia           
nr. 29 din 26.01.2012 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 1915 din 19.03.2012 al Serviciului Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Jimbolia nr. 29 din 26.01.2012 privind atribuirea numărului 
stradal „3/A str. Calea Mărăşeşti” – pentru imobilul aflat în proprietatea S.C. 
FAGI S.R.L.;

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din 

26.01.2012, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Se  atribuie numărul stradal „3/A str. Calea Mărăşeşti” –
pentru imobilul înscris în C.F. 400732 Jimbolia, nr. topo. 400732 aflat în 
proprietatea S.C. FAGI S.R.L.”

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- S.C. FAGI S.R.L.
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                                CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, înscris în CF nr. 402510
Jimbolia, nr. topo. 402510, în suprafaţă de 400 mp, pentru construire casă 
de locuit

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1997/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în 
vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, înscris în 
CF nr. 402510 Jimbolia, nr. topo. 402510, în suprafaţă de 400 mp, pentru 
construire casă de locuit;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea
concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, înscris în CF nr. 402510 Jimbolia, nr. topo. 402510, în suprafaţă de 
400 mp, pentru construire casă de locuit.

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol;
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  Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402432 
Jimbolia, nr. topo. 402432, în suprafaţă de 32.482 mp, pentru construire 
obiectiv cu caracter economic

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2009/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în 
vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în 
CF nr. 402432 Jimbolia, nr. topo. 402432, în suprafaţă de 32.482 mp, pentru 
construire obiectiv cu caracter economic;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea
concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, zona 
Ceramica, înscris în CF nr. 402432 Jimbolia, nr. topo. 402432, în suprafaţă de 
32.482 mp, pentru construire obiectiv cu caracter economic.

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402431 
Jimbolia, nr. topo. 402431, în suprafaţă de 55.637 mp, pentru instalarea 
unui sistem de tip fotovoltaic ]n vederea producerii energiei electrice din 
surse regenerabile

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2008/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în 
vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în 
CF nr. 402431 Jimbolia, nr. topo. 402431, în suprafaţă de 55.637 mp, pentru 
instalarea unui sistem de tip fotovoltaic ]n vederea producerii energiei electrice 
din surse regenerabile;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea
concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, zona 
Ceramica, înscris în CF nr. 402431 Jimbolia, nr. topo. 402431, în suprafaţă de 
55.637 mp, pentru instalarea unui sistem de tip fotovoltaic în vederea 
producerii energiei electrice din surse regenerabile.

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din 

fondul locativ de stat pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr.  1931 din 19 martie  2012 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune aprobarea tabelului de priorităţi pentru 
repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 şi 21 din Legea locuinţei 
nr.114/1996;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6) 
lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă tabelul de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din 
fondul locativ de stat pe anul 2012, conform ANEXELOR nr. 1 şi 2  care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

administrativ a Instituţiei Prefectului  judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului impozite şi taxe locale ;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală .
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
“Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării 
creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in 
favor for achieving economic growth).

          Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 1754/13.03.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin 

care se propune participarea Consiliului Local Jimbolia,  la realizarea proiectului
“Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii 
economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving 
economic growth);

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului Local Jimbolia,  la realizarea 
proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării 
creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for 
achieving economic growth).
          Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării proiectului în valoare de 14.287 Euro în trei rate, după cum urmează: 
8.956 euro în luna mai 2012, 2.666 euro în luna octombrie 2012 şi 2.666 în luna 
februarie 2013. 

În luna mai 2013 suma de mai sus va fi restituită în condiţiile rambursării 
(decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;

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

Nr. 74  din 22 martie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                        Csutak Matilda Barbara

                                     
                                     Contrasemnează
                                            Secretar

         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  alocarea  sumei de 11.000 lei din bugetul local pentru realizarea 
sistemului de supraveghere la Sera pentru culturi de legume cu dezvoltare pe 
verticală în oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 1579  din 15 martie 2012  al Serviciului

Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune alocarea 
sumei de11.000 lei din bugetul local pentru realizarea sistemului de 
supraveghere la Sera pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în 
oraşul Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei din bugetul local pentru 
realizarea sistemului de supraveghere la Sera pentru culturi de legume cu 
dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia.

Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 51.02 
– Autorităţi publice locale.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.   75 din 22 martie 2012              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Csutak Matilda Barbara

                                     CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia Microregională Banat 
Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului „Creşterea 
capacităţii turistice din Regiunea Banat”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 1785  din 14 martie 2012  al Serviciului APL, IE, RI, 

RP prin care se propune asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia 
Microregională Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a 
proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”, pe perioada de 
implementare a acestuia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia 
Microregională Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a 
proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr. 76   din 22 martie 2012              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Csutak Matilda Barbara

                                     CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  alocarea  sumei de 223.000 lei din bugetul local, Asociaţiei 
Microregionale Banat Ripensis, pentru derularea proiectului „Creşterea 
capacităţii turistice din Regiunea Banat”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 1801  din 15 martie 2012  al Serviciului APL, IE, RI, 

RP prin care se propune alocarea sumei de 223.000 lei din bugetul local, 
Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis, pentru derularea proiectului 
„Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”, suma urmând să fie 
restituită bugetului local până în decembrie 2012;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 223.000 lei din bugetul local 
Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis pentru derularea proiectului 
„Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”.

Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 51.02 
– Autorităţi publice locale.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Timiş;

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

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

HOTĂRÂREA
privind  alocarea  sumei de 27.000 lei din bugetul local, pentru susţinerea 
financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a persoanelor 
vârstnice, activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood 
România, filiala Banat

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 1839  din 15 martie 2012  al Serviciului Contabilitate, 

patrimoniu prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local, 
pentru susţinerea financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a 
persoanelor vârstnice, activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de Caritate 
Blythswood România, filiala Banat;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 27.000 lei din bugetul local pentru 
susţinerea financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a 
persoanelor vârstnice, activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de 
Caritate Blythswood România, filiala Banat.

Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 68.02 
– Asigurări şi asistenţă socială.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Timiş;

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

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

HOTĂRÂREA
privind actualizarea unor tarife de deviz la lucrările executate de către 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr.  1936 din 19.03.2012 al Serviciului contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune actualizarea unor tarife de deviz la 
lucrările executate de către S.C. Peisaj Hosta SRL, datorită atât creşterii preţurilor la 
combustibil, cât şi majorării salariului minim pe economie;

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se actualizează tarifele de deviz la lucrările executate de către

S.C.Peisaj Hosta S.R.L., conform tabelului de mai jos: 
Nr.crt. Denumirea lucrării Tarif deviz 

vechi

Tarif deviz 

nou

1. Prestări servicii cu tractor cu remorca
– 1 oră

57,83 69,63

2. Prestări servicii cu buldoexcavator – 1 
oră

78,94 88,62

3. Cosit mecanic cu cositoare mecanică 
şi tractor - 100 mp

0,84 0,97

4. Cosit cu motocositoare (trimmer) -
100 mp

10,20 10,50

5. Maşină de măturat stradal – 1 oră 36,80 40,80

6. Executat lucrări cu drujba – 1 oră - 13,33

7. Transport persoane cu microbuz 
Mercedes – 1 km

1,13 1,32

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;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat al 
oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, 
valorificare şi, după caz, casare

Consiliul local al oraşului Jimbolia
Având în vedere referatul nr. 1842 din 16.03.2012 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, 
valorificare şi, după caz, casare

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public 
al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

Având în vedere adresa nr. 5997 din 15.03.2012 a S.C. AQUATIM S.A. prin care se propune 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia, scoaterea din funcţiune, 
valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe evidenţiate în Anexă;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului si al unităţilor administrativ-teritoriale;

Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată şi modificată;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin 3 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

                                                                HOTĂRĂŞTE

Art.1 – Se  aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat al 
oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică, transmise spre 
folosinţă către SC Aquatim SA, evidenţiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 – Se  aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe 
prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Procedura  de scoatere din funcţiune, valorificare şi după caz casarea mijloacelor 
fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către S.C. 
AQUATIM S.A., iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul 
local. 

Art. 4 – Cu  aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. AQUATIM 
S.A., Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului 
Jimbolia.

Art. 5 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Serviului Buget Contabilitate Patrimoniu;
-Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- S.C. AQUATIM S.A;
- Consiliul Judeţean Timiş

Nr.   80   din 22 martie 2012                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
57 din 22.04.2003 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 1983 din 20.03.2012 al Serviciului  Impozite şi taxe 
locale prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local 

Jimbolia nr. 57 din 22.04.2003 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului 
aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Iuliu Maniu nr. 4m cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995 ;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 
22.04.2003 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str. Iuliu Maniu nr. 4, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, care va 
avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului AMBRUŞ 
EMERIC a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Iuliul Maniu, nr. 4, în 
suprafaţă de 322 mp, cuprins în C.F. nr. 1811, topo. 2336, care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii 112/1995, conform contractului de vânzare 
cumpărare nr. 735/E/R din 21.02.1997.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 59 mp., va plăti 
chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere”

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- D-lui Ambruş Emeric
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 
2019 din 21.03.2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către 
Consiliul Local a raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa 
cumpărată de chiriaş în baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor 
construcţiilor, fără licitaţie publică; 

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

HOTĂRĂŞTE

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

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  

solicitantului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data întocmirii 
rap. de eval.întoc-

mit de SC
Nelysid 

Company” SRL

Supraf.
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp)

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără TVA

1. Hoţa Holger Lorena nr. 
22

402565 402565 20.03.2012 280 511 18.289

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

normative  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
Judeţul Timiş ;

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

HOTĂRÂREA

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 
locuinţa situată în Jimbolia, str. Lorena nr. 22

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 

24/23.03.2000 şi  referatul nr. 1617 din 21.03.2012  al Serviciului Urbanism şi 
amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Hoţa Holger, în calitate de 
proprietar al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. 
Lorena, nr. 22 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 
teren de 511 mp cu preţul de 18289 lei (8,17 euro/mp), conform raportului de 
evaluare întocmit de S.C.Nelsyd Company” SRL, la data de 20.03.2012, suprafaţă 
rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei 
de 280 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 7/29.01.2009.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Hoţa Holger a 
suprafeţei de 511  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în C.F. 4402565, cu 
nr. topo 402565 din Jimbolia, str. Lorena, nr. 22.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 18.289
lei,   (8,17 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd 
Company” SRL, la data de 20.03.2012.

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

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

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Hoţa Holger.
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            SECRETAR,
                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 
402552, în suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală depozitare 
cereale

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2023/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în 
vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 
Jimbolia, nr. topo. 402552, în suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală 
depozitare cereale;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea
Concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în 
CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 402552, în suprafaţă de 3.000 mp, pentru 
construire hală depozitare cereale.

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

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

Nr.  84   din 22 martie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
  Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 2026 din 21.03.2012 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea 
organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2012 aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 2 din 26.01.2012 şi modificată prin HCL nr. 
60/23.02.2012, după cum urmează:

- În cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale - se transformă, pe 
perioadă determinată, funcţia de referent  clasă III, grad profesional debutant, 
gradaţie bază, clasa de salarizare 8, coeficient de ierarhizare 1,19 în referent 
clasă III, grad profesional superior, gradaţie 4, clasă de salarizare 29, coeficient 
de ierarhizare 2,00 – postul este vacant pe perioadă determinată

În conformitate cu prevederile art. 96 alin (3) 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, 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.    85   din 22 martie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
     Csutak Matilda Barbara

        CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 1800 /22.03.2012

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 22 martie 2012

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Csutak Matilda Barbara
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 16

A absentat d-l Toth Gabor

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de  14.500.000 lei.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 64 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 65 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului 
cuprins în C.F. 402554 Jimbolia, în suprafaţă de 2.038 mp.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 66 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402555 Jimbolia, 
în suprafaţă de 10.658 mp.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 67 cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul 
privat a imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu 20-22.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 68 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 29 din 26.01.2012 privind atribuirea 
numărului  stradal 3/a pentru complexul de 12 locuinţe aflat în proprietatea  SC Fagi SRL, 
situate pe str. Calea Mărăşeşti.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 69 cu unanimitate de voturi.
Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, pentru construire locuinţă, a  terenului 
cuprins în  C.F. 402510 Jimbolia, zona Mărăşeşti, în suprafaţă de 400 mp.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 70 cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării pentru construire 
obiectiv cu caracter economic, a terenului cuprins în C.F. 402403 Jimbolia, în suprafaţă de 
32.482 mp, zona Ceramica.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 71 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării pentru 
producerea  energiei din surse regenerabile prin sistem de tip fotovoltaic, a terenului 
cuprins în C.F. 402431 Jimbolia, în suprafaţă de 55.637 mp, zona Ceramica.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 72 cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de prioritati pentru repartiţia de locuinţe din 
fondul locativ de stat pe anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 73 cu unanimitate de voturi.



10. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii 
ecoomice.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 74 cu 13 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” .

11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 lei din bugetul local pentru realizarea 
sistemului de supraveghere a serei pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală din 
oraşul Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 75 cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia 
Microregională Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului 
„Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 76 cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 223.000 lei din bugetul local Asociaţiei 
Microregionale Banat Ripensis pentru derularea proiectului „Creşterea Capacităţii 
turistice din Regiunea Banat”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 77 cu 10 voturi „pentru”, 5 voturi  „împotrivă” şi 
o „abţinere”.

14. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 lei din bugetul local pentru susţinerea 
financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a persoanelor vârstnice, 
activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de caritate Blythswood România, filiala 
Banat.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 78 cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru unele activităţi desfăşurate de S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 79 cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul 
privat al oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, 
valorificare şi, după caz, casare.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 80 cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
57 din 22.04.2003.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 81 cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus 
spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 82 cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 
locuinţa situată în Jimbolia, str. Lorena nr. 22.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 83 cu unanimitate de voturi.

20. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 
402552, în suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală depozitare cereale.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 84 cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii 
pe anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 85 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 martie 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 Toth Gabor.
În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Raport asupra stării generale, economice, sociale, cultural - sportive şi administrative a oraşului 
Jimbolia în anul 2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare 
de  14.500.000 lei.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului cuprins în 

C.F. 402554 Jimbolia, în suprafaţă de 2.038 mp.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402555 Jimbolia, în 

suprafaţă de 10.658 mp.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat a 

imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu 20-22.
7. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 29 din 26.01.2012 privind atribuirea numărului  

stradal 3/a pentru complexul de 12 locuinţe aflat în proprietatea  SC Fagi SRL, situate pe str. 
Calea Mărăşeşti.

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, pentru construire locuinţă, a  terenului cuprins în  
C.F. 402510 Jimbolia, zona Mărăşeşti, în suprafaţă de 400 mp.

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării pentru construire 
obiectiv cu caracter economic, a terenului cuprins în C.F. 402403 Jimbolia, în suprafaţă de 
32.482 mp, zona Ceramica.

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării pentru producerea  
energiei din surse regenerabile prin sistem de tip fotovoltaic, a terenului cuprins în C.F. 402431 
Jimbolia, în suprafaţă de 55.637 mp, zona Ceramica.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de prioritati pentru repartiţia de locuinţe din 
fondul locativ de stat pe anul 2012.

12. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii ecoomice.

13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 lei din bugetul local pentru realizarea 
sistemului de supraveghere a serei pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală din oraşul 
Jimbolia.

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia Microregională 
Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului „Creşterea capacităţii 
turistice din Regiunea Banat”

15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 223.000 lei din bugetul local Asociaţiei 
Microregionale Banat Ripensis pentru derularea proiectului „Creşterea Capacităţii turistice 
din Regiunea Banat”.
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16. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 lei din bugetul local pentru susţinerea 
financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a persoanelor vârstnice, 
activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de caritate Blythswood România, filiala Banat.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru unele activităţi desfăşurate de S.C. Peisaj 
Hosta S.R.L.

18. Raport privind activitatea S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2011.
19. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
20. Probleme curente ale primăriei.
21. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat 
al oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi, după 
caz, casare.

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 57 din 
22.04.2003.

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

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa 
situată în Jimbolia, str. Lorena nr. 22.

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 402552, 
în suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală depozitare cereale.

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

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia Microregională 
Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului „Creşterea capacităţii 
turistice din Regiunea Banat” SE DISCUTĂ ÎNAINTE DE PUNCTUL 16 DE PE ORDINEA 
DE ZI

Conform ordinii alfabetice, preşedinte de şedinţă urmează d-na Csutak Matilda Barbara şi cu 
unanimitate de voturi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.  63

D-na Csutak supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na Csutak supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na Csutak supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 23.02.2012 care 

se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-na Csutak dă cuvântul d-lui primar Kaba care va prezenta punctul 1 de pe ordinea de zi şi 
anume Raportul asupra stării generale, economice, sociale, cultural - sportive şi administrative a 
oraşului Jimbolia în anul 2011.

D-l Primar spune că nu va da citire întregului raport, acesta a fost în mapele consilierilor, va 
prezenta doar punctele importante.

Referitor la starea economică a oraşului pe anul 2011, precizează că cifra de afaceri cea mai 
mare o are CRH-ul, aproximativ 84%. Cu toate că firma SUMIDA are un număr mai mare de angajaţi, 
cifra de afaceri este mai mică, deoarece se facturează doar manopera, la CRH însă, se facturează tot.
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Toate fabricile funcţionează bine, nu sunt sincope mari, sunt perioade în care se disponibilizează 
angajaţii, dar apoi sunt reangajaţi.

În ceea ce priveste industria, CRH-ul construieşte o hală nouă de 8.000 mp, Sumida are 3 locaţii
în Jimbolia şi una la Uivar.

D-l primar spune că de aproximativ 2 ani se duc negocieri cu un nou investitor, germano-turc, 
care, dacă va veni în Jimbolia, va crea 750 de locuri de muncă, este vorba de lanţul de magazine Doner, 
care vor urma să facă 4-5 fabrici, de suc de roşii, brutărie, abator taurine etc.

D-l Tabeică întreabă ce se mai aude de fabrica din Futok? D-l primar spune că firma Wittronic a 
depus proiect pentru obţinerea de fonduri.

În ceea ce priveşte agricultura, mulţi agricultori au accesat fonduri europene, au luat 
împrumuturi, au înfiinţat depozite de cereale. D-l Baziliuc a înfiinţat o crescătorie de sturioni, 50% din 
suma fiind suportată de dânsul, pentru restul sumei a găsit investitor. Dacă se va finaliza investiţia se vor 
crea câteva locuri de muncă, pentru specialiştii în domeniu.

Referitor la Infrastructură, d-l primar precizează că a participat la semnarea împrumutului de 
15,5 mil de euro al Aquatim de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, împrumut
acordat fără garanţii, doar pe baza situaţiei finaciare. Jimbolia are reprezentare în Consiliul de 
administraţie al Aquatim, în Adunarea generală a acţionarilor şi în Asociaţia Intercomunitară Apă Canal.

Investiţiile în oraş au fost strâns legate de Programul Operaţional Regional, s-a terminat proiectul 
de reabilitare al Căminului de bătrâni, au început proiectele de reabilitare ale policlinicii şi la Nu mă 
uita.

Proiectul PIDU este în proces de achiziţie publică, se vor realiza 11,4 km de drum, 14 km de 
piste pentru biciclişti, se va moderniza iluminatul public şi se vor instala camera de supraveghere.

Reabilitarea Casei de cultură nu s-a dus la bun sfârşit de către CNI, în special la partea de dotări.
În anul 2011 s-au continuat lucrările la cele 2 blocuri ANL, lucrările vor continua şi în acest an.
Starea socială: Căminul de bătrâni se confruntă cu o lipsă mare de personal cauzată de salariile 

foarte mici (nu se mai dau drepturile speciale), asistentele pleacă la lucru în străinătate unde sunt mai 
bine plătite.

Centru de zi Nu mă uita îşi desfăşoara activitatea în altă locaţie, sediul se reabilitează. Numărul 
de copii este constant 15-16 copii.

Spitalul Dr. Karl Diel funcţionează cu 125 de paturi. Spitalul a beneficiat în 2011 de 2 finanţări, 
una de reabilitare şi una de dotare a secţiei de chirurgie cu aparate de care aveau strictă nevoie. Există o 
creştere continuă a calităţii actului medical, se fac operaţii laparoscopice. Medicul ortoped a plecat, dar 
conducerea spitalului a luat măsuri şi au adus alt ortoped.

Referitor la învăţământ, Consiliul Local  a aprobat reţeaua şcolară a oraşului, păstrându-se 
aceleaşi instituţii. Se doreşte înfiinţarea unui Consorţiu între Liceu şi Şcoala Generală, care va facilita 
shimbul de cadre didactice, dacă se disponibilizează profesori de la o instituţie, acestia să poată fi 
angajaţi la cealaltă.

La capitolul sport oraşul a avut rezultate bune. Elevul Dobre David, are rezultate bune atât la 
învăţătură, locul II la concursul Oplimpicii cunoaşterii la limba română, cât şi la sport, la lupte.

Estera Dobre participă la calificările pentru olimpiada de la Londra.
Echipa de handbal fete a avut rezultate bune, a participat la turneul de la Sentes, Ungaria, şi a 

terminat pe locul 2 din 8 echipe. Eleva Sava a luat titlu pentru cea mai tehnică jucătoare.
Referitor la bibliotecă, s-a luat decizia şi s-a reunit biblioteca orăşenească cu cea de copii, 

datorită interesului scăzut pentru cărţi din ultimul timp.
La activitatea serviciului buget contabilitate s-a prezentat bugetul oraşului.
Serviciul impozite şi taxe locale a avut un grad de încasare de 80,54%. Au crescut amenzile, iar 

încasarea acestora creează probleme mari, sunt date persoanelor cu venituri mici sau fără venituri, care 
nu le plătesc. Aceste amenzi sunt date de poliţie, iar administraţia locală trebuie să le recupereze.

Pompierii au avut o activitate bună, au participat la stingerea multor incendii.
D-l Troacă Gheorghe, care a organizat impecabil activitatea pompierilor, a decedat, însă aceştia 

îşi continuă activitatea şi o fac foarte bine.
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Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor asigură activitatea pentru un număr de  
33.944 de locuitori, cei ai oraşului Jimbolia şi a celor 4 comune arondate.

În octombrie 2011 s-a desfăşurat recensământul populaţiei, a fost o activitate greoaie, pentru 
recensământul viitor trebuie o nouă strategie. S-a stabilit pentru oraşul Jimbolia o populaţie de 10.048 
populaţie stabilă, ne vom confrunta cu aceeaşi problemă, un număr de alegători pe liste mai mare decât 
numărul de locuitori. 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de  14.500.000 lei.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că este vorba de aproximativ 4 mil de euro, cu o dobândă probabil de peste 

12% şi întreabă care este gradul de îndatorare în prezent al Consiliului Local, având în vedere faptul că 
în anul 2009 s-a mai luat un împrumut? D-l Kaba spune că se încearcă plata în avans a ratelor, atât cât 
poate suporta bugetul local.

D-l Pop spune că în referatul la proiectul de hotărâre realizarea infrastructurii urbană necesită o 
sumă de 21.000.000 lei şi întreabă dacă se finanţează valorile din referat? Adunate sunt peste 
30.000.000 lei şi noi luăm împrumut 14.000.000 lei.

D-l Kaba spune că este vorba de o linie de credit. Când se vor începe investiţiile vor apărea 
facturi cu sume mari. Se emite prima factură, se iau bani din linia de credit, se achită factura, se face 
raportul şi se decontează suma de către Uniunea Europeană, sumă care se întoarce la bancă.

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

HOTĂRÂREA NR.  64

D-na Csutak prezintă referatul privind rectificarea bugetului local 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  65

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
terenului cuprins în C.F. 402554 Jimbolia, în suprafaţă de 2.038 mp.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete întreabă dacă s-a finalizat Planul Urbanistic General? 
D-l Kaba spune că suntem aproape de finalizare. Firma IPROTIM a fost aproape de faliment, şi-

a schimbat proprietarii.
Ministerul Dezvoltării a alocat pentru finalizarea PUG-ului suma de 70.000 lei.
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  66

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402555 
Jimbolia, în suprafaţă de 10.658 mp.
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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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  67

D-na Csutak prezintă referatul privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul privat a imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu 20-22.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  68

D-na Csutak prezintă referatul privind modificare H.C.L. nr. 29 din 26.01.2012 privind 
atribuirea numărului  stradal 3/a pentru complexul de 12 locuinţe aflat în proprietatea  SC Fagi 
SRL, situate pe str. Calea Mărăşeşti.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  69

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, pentru construire locuinţă, a  
terenului cuprins în  C.F. 402510 Jimbolia, zona Mărăşeşti, în suprafaţă de 400 mp.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  70

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării pentru 
construire obiectiv cu caracter economic, a terenului cuprins în C.F. 402403 Jimbolia, în 
suprafaţă de 32.482 mp, zona Ceramica.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  71
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D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării pentru 
producerea  energiei din surse regenerabile prin sistem de tip fotovoltaic, a terenului cuprins în 
C.F. 402431 Jimbolia, în suprafaţă de 55.637 mp, zona Ceramica.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  72

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea tabelului de prioritati pentru repartiţia de 
locuinţe din fondul locativ de stat 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  73

D-na Csutak prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea 
proiectului Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice.

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 Postelnicu solicită lămuriri cu privire la acest proiect de hotărâre.
D-l primar spune că s-a aprobat de către Consiliul Local participarea acestuia la înfiinţarea 

Grupării Europene de Cooperare Teritorială Banat Triplex Confinium. Acestor grupări li se vor acorda 
fonduri suplimentare. Prin hotărârea de azi dorim să aprobăm realizarea unui punct de lucru în Jimbolia 
echipat cu tehnică de calcul şi mobilier de birou.

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate 13 voturi 
„pentru” şi 3 „abţineri” (d-l Pop, d-l Postelnicu şi d-l Macovei) şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR.  74

D-na Csutak prezintă referatul privind alocarea sumei de 11.000 lei din bugetul local pentru 
realizarea sistemului de supraveghere a serei pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală 
din oraşul Jimbolia.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete propune să se aştepte începerea proiectului cu camerele de supraveghere din 

PIDU, să se ia de acolo şi să se monteze la sere.
D-l Kaba spune că în PIDU sunt prevăzute locurile unde trebuie montate camerele, nu se poate 

modifica nimic.
D-şoara Cîrlig spune că din punctul de vedere al spitalului este necesară instalarea unor camere

de supraveghere. Spune că s-a intrat prin efracţie în spital şi s-a hotărât instalarea de camere, dar serele 
nefiind ale spitalului s-au solicitat Consiliului Local bani pentru a instala camere în incinta serei. Până 
acum se făcea pază, dar acum este o lipsă acută de personal şi e o suprafaţă mare care trebuie păzită.
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Aceste camere trebuie să fie avizate de poliţie, firmele să aibă licenţe, pentru a putea fi folosite ca probe 
în instanţă. S-au primit 3 oferte de la astfel de firme.

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

HOTĂRÂREA NR.  75

D-na Csutak prezintă referatul privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia 
Microregională Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului 
„Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  76

D-na Csutak prezintă referatul privind alocarea sumei de 223.000 lei din bugetul local 
Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis pentru derularea proiectului „Creşterea Capacităţii 
turistice din Regiunea Banat”.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete întreabă unde se va monta acest cort de 500 de persoane.
D-l Kaba spune că locaţia nu este încă stabilită. 
D-l Ciuciulete spune că acest cort nu este o prioritate, nu este în regulă să se cumpere doar 

pentru “deliciul unor patroni”. Să nu se monteze în spatele Casei de cultură, pe unde va intra lumea, de 
ce să stea ascuns? Să fie instalat la vedere, la central expoziţional de exemplu.

D-l Pop întreabă de ce nu se cumpără din bugetul asociaţiei, sau de ce nu finanţează IPA 
cumpărarea cortului prin bugetul proiectului? D-l Pop spune că aceşti bani ar trebui folosiţi altfel, se va 
cumpăra un bun pe care nu ştim cum îl vom folosi.

D-l Kaba spune că dorim să alocăm aceşti bani, sub formă de “împrumut”, pentru ca Banat 
Ripensis să instaleze acest cort la Jimbolia, şi-a luat angajamentul să plătească până la sfârşitul anului.

D-l Boldor spune că acest cort are utilitate. După reabilitarea Casei de cultură, unde, în sala mare 
s-au montat scaune fixe, în oraş nu mai este o locaţie pentru nunţi, botezuri cu un număr mare de 
participanţi. Totodată se poate utiliza pentru activităţi ale elevilor: dans, muzică. Să nu se trăiască cu 
impresia că se face pentru o firmă privată, se vor stabili taxe de închiriere.

D-l Pop spune că acest cort va fi al asociaţiei.
D-l Kaba spune că va putea fi utilizat de toată lumea.
D-l Niţoi ia cuvântul şi spune că, în calitate de reprezentant al pompierilor nu este de acord cu 

amplasarea acestui cort în spate la Casa de cultură. Acest lucru ar duce la distrugerea livezii plantată de 
pompieri, a unui număr de 40 pomi pe rod, de 6 ani.

D-l Ciuciulete întreabă cum poate cumpărarea acestui cort să influenţeze turismul în regiunea 
Banat, prin organizarea de nunţi şi botezuri? Mai spune că nu este veselă pentru asemenea evenimente.

D-l Boldor spune că nu ne priveşte acest lucru.
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 5

voturi „împotrivă” ( d-l Ciuciulete, d-l Pop, d-l Postelnicu, d-l Macovei şi d-l Tabeică) şi o „abţinere”
(d-l Mihăilă) şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR.  77
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D-na Csutak prezintă referatul privind alocarea sumei de 27.000 lei din bugetul local pentru 
susţinerea financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a persoanelor vârstnice, 
activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de caritate Blythswood România, filiala Banat.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că, acum în prag de alegeri, firma Blythswood vrea să desfăşoare acestă 

activitate. La nivelul Primăriei este celălalt proiect, alţi bătrâni care primesc hrană la domiciliu. Întreabă 
cine sunt aceşti bătrâni, cum se va asigura asistenţă şi întreţinere la domiciliu, ce presupune această 
activitate?

Ia cuvântul d-şoara Cîrlig care spune că aceste probleme sunt clarificate în fişa tehnică ataşată la 
referat, este vorba de curăţenie, aprovizionare, consiliere şi îngrijire medicală de bază. Totodată este 
ataşat bugetul proiectului, în sumă de 34.100 Ron din care suma 7.100 este asigurată de către 
Blythswood şi se solicită de la bugetul local 27.000 Ron. Blythswood coordonează un proiect care 
trebuie salutat, copii din familii defavorizate, cărora le oferă, de luni până vineri, după orele de cursuri, 2 
mese, îndrumare în efectuarea temelor si asistenţă educaţională.

Prin proiectul de faţă doreşte să ajute şi bătrâni care nu se pot gospodări şi întreţine singuri, 
această iniţiativă  e salutară. Efortul Consiliului Local de a da 27.000 RON pentru această activitate nu 
este mare, faptul că ne preocupă starea socială a unor oameni nu e un lucru rău. Pentru eliminarea 
suspiciunilor în ceea ce priveşte cheltuirea banilor, d-l Popa ar putea să prezinte un raport anual în acest 
sens.

D-l Gheorghin spune că este o locaţie pe Str. Mărăşeşti nr. 45 unde locuiesc multe persoane, care 
nu au apă curentă, „de ei nu îşi bate nimeni capul”. 

D-l Rakoczi spune că aceştia locuiesc ilegal acolo, ar trebui demolat, este un focar de infecţie.
D-l Kaba precizează că  Blythswood face o activitate deosebită pentru copii prin activitatea de 

„after school”. 
Spune că iniţiativa de a dezvolta acest serviciu este a lui, în urma unor situaţii întâlnite în oraş: 

de exemplu când a decedat d-l Vălean s-a constat că trăia într-o mizerie mare, sunt persoane care au 
pensii mari dar nu ştiu sau nu pot să se gospodărească.

Suma solicitată este mică, la această activitate vom avea şi voluntari.
D-l primar îndeamnă consilierii să aloce suma solicitată pentru aceasta activitate.
D-l Ciuciulete spune că este de acord cu d-l primar. Mai spune că în luna ianuarie s-au dat bani 

pentru un proiect al Clubului Rotary, si întreabă de ce să ne combinăm cu Rotary? Propune să se crească 
numărul bătrânilor.

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

HOTĂRÂREA NR.  78

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea tarifelor pentru unele activităţi 
desfăşurate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  79

D-na Csutak precizează că pentru a răspune la întrebările legate de Raportul de activitate al SC 
Peisaj Hosta SRL pentru anul 2011 sunt prezenţi d-l Dema Petru şi d-na Şindilaru Roxana.
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Ia cuvântul d-l Ciuciulete care spune că are tot respectul pentru d-l primar care a populat în luna 
noiembrie bălţile cu 2700 kg peşte, dar de zilele trecute se pescuieşte deja, în luna iunie când începe 
sezonul nu va mai fii peşte şi se va cere să facă primăria ceva, să pună peşte.

D-l Ciuciulete întreabă dacă Peisaj Hosta se ocupă de partea de spaţii verzi în tot oraşul? Spune 
că pentru o perioadă, în centru, de la Florian până la semafor nu făcea Peisaj Hosta ci altă firmă, care a 
tăiat toţi trandafirii. Spune că nu e normal să se externalizeze această activitate unei firme de construcţii.

D-l Kaba spune că, referitor la pescuit, dacă nu se dădea drumu la pescuit, nu se cumpărau 
legitimaţii şi oricum în această perioadă nu se prinde peşte. 

D-l Rakoczi întreabă dacă se taxează tăiatul de iarbă la particulari. 
D-l Dema spune că se taxează conform tarifelor aprobate de Consiliul Local.
D-na Csutak supune aprobării raportul de activitate al SC Peisaj Hosta SRL care se aprobă cu 

unanimitate de voturi.

D-na Csutak prezintă referatul privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, 
valorificare şi, după caz, casare.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  80

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 57 din 22.04.2003.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  81

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

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  82

D-na Csutak prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce 
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Lorena nr. 22.

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.
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D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă

HOTĂRÂREA NR.  83

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 402552, în 
suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală depozitare cereale.

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  84

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor 
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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  85

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate
Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă care precizează că locuinţa situată în Jimbolia , 

str. Republicii Bl 11B, ap 19 se va repartiza d-nei Rotaru Ancuţa Ecaterina.
Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Kaba spune că trebuie acceptul Consiliului Local Jimbolia pentru înfiinţarea Consorţiului 

dintre Liceu şi Şcoala Generală. Precizează că cele două instituţii au fost de acord şi s-a cerut acordul de 
principiu de la Inspectoratul Şcolar. Acest consorţiu va facilita schimbul de cadre didactice între cele 2 
instituţii.

Dna Csutak supune la vot înfiinţarea Consorţiului care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la Diverse:
D-l Ciuciulete spune că au fost publicate Normele Metodologice referitoare la „After School”.
D-l Rakoczi întreabă dacă mai sunt sectorişti la Poliţie? Spune că în ultima vreme prin oraş se 

perindă fel de fel de oameni, nu se ştie unde stau, fac garaje fără autorizaţie, sunt un adevărat focar de 
infecţie. În cartierul Futok, Clubul Rotary a organizat o acţiune de curăţenie pe lângă grădiniţă, era o 
mizerie de nedescris, gunoi cărat de aceşti oameni. Să se înfiinţeze posturi, paznici de mediu.

D-l Bâcă spune că odată cu curăţeninia de primăvară fiecare taie arborii cum vrea, ar trebui să fie 
taiaţi la fel.

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-na Csutak 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,
Csutak Matilda Barbara

                    SECRETAR
                   Niţoi Ionel 



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ






     


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

    



privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de 14.500.000 lei



Consiliul Local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;

    
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale <LLNK 12006   273 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale <LLNK 12007     9 20 301   0 31>Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;


    
Ţinând seama de prevederile <LLNK 12000    24 11 202  41 39>art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


   
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin <LLNK 11997   199 10 201   0 18>Legea nr. 199/1997,


    
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,


    
Luând act de:


    a) referatul de aprobare prezentat de către primarul oraşului Jimbolia,  în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.  1894/16.03.2012;


    b) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,


  
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. „b”şi alin. (4) lit. „b, ale art. 45 alin. (2) pct. b, şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din <LLNK 12001   215 10 201   0 48>Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată,


HOTĂRĂŞTE

    
Art. 1. - Se aprobă contractarea  unei finanţări rambursabile interne în valoare de 14.500.000,  pe o perioadă de 3 ani.


    
Art. 2. - Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local:


- Reabilitarea şi extinderea centrului de zi „Nu mă uita” pentru copii cu dizabilităţi din Jimbolia;


- Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;


- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii urbane;



- Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontoeră Jimbolia

    
Art. 3. - Din bugetul local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş se asigură integral plata:


    a) serviciului anual al datoriei publice locale;


    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;


    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.


    
Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului Jimbolia, judeţul Timiş următoarele date:


    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;


    b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;


    c) gradul de îndatorare a Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;


    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;


    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;


    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.


    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.


    
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi secretarul oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, precum şi inspectorul biroului buget contabilitate care vor semna contractul de împrumut bancar.

   
 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Jimbolia, judeţul Timiş şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea  pe pagina de internet www.jimbolia.ro şi cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei.


  Nr.  64   din 22 martie 2012


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              









Csutak Matilda Barbara

                                             CONTRASEMNEAZĂ


                        SECRETARUL ORAŞULUI JIMBOLIA,                                                                    


                                                     Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  1831 din  15.03.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2012;


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

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2012 după cum 


urmează:


                                                                                                                                - mii lei -


                                                                    COD     AN    TRIM I   TRIM II  TRIM III TRIM IV


VENITURI – TOTAL


           249    137,25
  37,25        37,25
37,25

1. Cote defalcate din impozitul pe venit    040201  100     100            0               0              0


2. Sume defalcate din TVA

        110202   149      37,25     37,25        37,25        37,25







CHELTUIELI – TOTAL

                       249   137,25
  37,25        37,25
37,25



3. Învăţământ


        6502       249   137,25
  37,25        37,25
37,25



- Cheltuieli de personal
        650210   149     37,25      37,25        37,25       37,25 



- bunuri şi servicii

        650220   100    100
    0               0              0





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei 

Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.    65  din 22 martie 2012


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                                                          Csutak Matilda Barbara


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402554 Jimbolia, nr. topo. 402554, în suprafaţă de 2.038 mp, pentru construire platformă betonată pentru acces tiruri

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1845/16.03.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402554 Jimbolia, nr. topo. 402554, în suprafaţă de 2.038 mp, pentru construire platformă betonată pentru acces tiruri;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării

pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în C.F. 402554 Jimbolia, nr. topo. 402554, în suprafaţă de 2.038 mp, pentru construire platformă betonată pentru acces tiruri

 Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG Jimbolia are destinaţia de „unităţi industriale şi de depozitare, unităţi agricole”.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


Nr. 66  din 22 martie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









  Csutak Matilda Barbara



CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea dezlipirii terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 402555 Jimbolia,  nr. topo. 402555, în suprafaţă de 10.658 mp 


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1846 din 16.03.2012 al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 402555 Jimbolia,  nr. topo. 402555, în suprafaţă de 10.658 mp;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 402555 Jimbolia,  nr. topo. 402555, în suprafaţă de 10.658 mp, în două parcele, una în suprafaţă de 4.658 mp şi una în suprafaţă de 6.000 mp.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, iar conform PUG Jimbolia are destinaţia de „unităţi industriale şi de depozitare, unităţi agricole”.

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 Internaţinale, Relaţii Publice;


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.


              Nr.  67 din 22 martie 2012                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                 Csutak Mtilda Barbara

     CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,   






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia  în domeniul  privat al oraşului Jimbolia a imobilului din Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 20-22

Consiliul local al oraşului Jimbolia


Văzând referatul nr.   1963 din 20 martie 2012  al Serviciului 


Arbanism, amenjarea teritoriului prin care se propune trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia  în domeniul  privat al oraşului Jimbolia a imobilului din Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 20-22;


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


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia  în domeniul  privat al oraşului Jimbolia a imobilului situat pe  str. Liviu Rebreanu, nr. 20-22, înscris în C.F. 642 Jimbolia, nr. topo. 1833, în suprafaţă totală de 10.432 mp.


Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică :


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


-  Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane,

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


- Consiliului Judeţean Timiş.

Nr.  68 din 22 martie 2012
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









  Csutak Matilda Barbara 





CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,






Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia           


nr. 29 din 26.01.2012 


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 1915 din 19.03.2012 al Serviciului  Urbanism, 


Amenajarea Teritoriului  prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 29 din 26.01.2012 privind atribuirea numărului stradal „3/A str. Calea Mărăşeşti” – pentru imobilul aflat în proprietatea S.C. FAGI S.R.L.;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din 26.01.2012, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Se  atribuie numărul stradal „3/A str. Calea Mărăşeşti” – pentru imobilul înscris în C.F. 400732 Jimbolia, nr. topo. 400732 aflat în proprietatea S.C. FAGI S.R.L.”


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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

· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· S.C. FAGI S.R.L.

Nr. 69 / 22 martie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                               Csutak Matilda Barbara

                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, înscris în CF nr. 402510 Jimbolia, nr. topo. 402510, în suprafaţă de 400 mp, pentru construire casă de locuit

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1997/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, înscris în CF nr. 402510 Jimbolia, nr. topo. 402510, în suprafaţă de 400 mp, pentru construire casă de locuit;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea 


concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, înscris în CF nr. 402510 Jimbolia, nr. topo. 402510, în suprafaţă de 400 mp, pentru construire casă de locuit.

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


Nr.  70  din 22 martie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









  Csutak Matilda Barbara



CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402432 Jimbolia, nr. topo. 402432, în suprafaţă de 32.482 mp, pentru construire obiectiv cu caracter economic

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2009/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402432 Jimbolia, nr. topo. 402432, în suprafaţă de 32.482 mp, pentru construire obiectiv cu caracter economic;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea 


concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402432 Jimbolia, nr. topo. 402432, în suprafaţă de 32.482 mp, pentru construire obiectiv cu caracter economic.

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


Nr.  71   din 22 martie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









  Csutak Matilda Barbara



CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402431 Jimbolia, nr. topo. 402431, în suprafaţă de 55.637 mp, pentru instalarea unui sistem de tip fotovoltaic ]n vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2008/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402431 Jimbolia, nr. topo. 402431, în suprafaţă de 55.637 mp, pentru instalarea unui sistem de tip fotovoltaic ]n vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea 


concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica, înscris în CF nr. 402431 Jimbolia, nr. topo. 402431, în suprafaţă de 55.637 mp, pentru instalarea unui sistem de tip fotovoltaic în vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile.

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


Nr.  72     din 22 martie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









  Csutak Matilda Barbara



CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.  1931 din 19 martie  2012 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2012;


Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 şi 21 din Legea locuinţei nr.114/1996;  


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6) 


lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă tabelul de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2012, conform ANEXELOR nr. 1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului impozite şi taxe locale ;


· Cetăţenilor prin afişare şi presa locală .


Nr.   73   din 22 martie 2012              

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,






                                    Csutak Matilda Barbara
         






   CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving economic growth).

          
Consiliul local al oraşului,


Văzând referatul 1754/13.03.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin 

care se propune participarea Consiliului Local Jimbolia,  la realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving economic growth);

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


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului Local Jimbolia,  la realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving economic growth).

          
Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului în valoare de 14.287 Euro în trei rate, după cum urmează: 8.956 euro în luna mai 2012, 2.666 euro în luna octombrie 2012 şi 2.666 în luna februarie 2013. 


În luna mai 2013 suma de mai sus va fi restituită în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.. 



Art. 3. –   Prezenta hotărâre se comunică:


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


· Serviciului de Administraţie publică locală, Integrare Europeană;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu;


Nr. 74  din 22 martie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,




                                        Csutak Matilda Barbara

                                     Contrasemnează


                                            Secretar





         Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  sumei de 11.000 lei din bugetul local pentru realizarea sistemului de supraveghere la Sera pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 1579  din 15 martie 2012  al Serviciului


Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune alocarea sumei de11.000 lei din bugetul local pentru realizarea sistemului de supraveghere la Sera pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei din bugetul local pentru realizarea sistemului de supraveghere la Sera pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia.



Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 51.02 – Autorităţi publice locale.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.   75 din 22 martie 2012   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








        Csutak Matilda Barbara

                                     CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





               Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia Microregională Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 1785  din 14 martie 2012  al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se propune asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia Microregională Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”, pe perioada de implementare a acestuia;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă asocierea Consiliului Local Jimbolia cu Asociaţia Microregională Banat Ripensis în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr. 76   din 22 martie 2012   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








        Csutak Matilda Barbara

                                     CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





               Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  sumei de 223.000 lei din bugetul local, Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis, pentru derularea proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 1801  din 15 martie 2012  al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se propune alocarea sumei de 223.000 lei din bugetul local, Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis, pentru derularea proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”, suma urmând să fie restituită bugetului local până în decembrie 2012;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 223.000 lei din bugetul local Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis pentru derularea proiectului „Creşterea capacităţii turistice din Regiunea Banat”.



Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 51.02 – Autorităţi publice locale.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.  77  din 22 martie 2012   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








        Csutak Matilda Barbara

                                     CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





               Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  sumei de 27.000 lei din bugetul local, pentru susţinerea financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a persoanelor vârstnice, activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 1839  din 15 martie 2012  al Serviciului Contabilitate, patrimoniu prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local, pentru susţinerea financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a persoanelor vârstnice, activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 27.000 lei din bugetul local pentru susţinerea financiară a activităţii de Asistenţă şi întreţinere la domiciliu a persoanelor vârstnice, activitate desfăşurată de Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat.



Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2012 la capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.   78   din 22 martie 2012   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








        Csutak Matilda Barbara

                                     CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





               Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind actualizarea unor tarife de deviz la lucrările executate de către S.C. Peisaj Hosta S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr.  1936  din 19.03.2012 al Serviciului contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune actualizarea unor tarife de deviz la lucrările executate de către S.C. Peisaj Hosta SRL, datorită atât creşterii preţurilor la combustibil, cât şi majorării salariului minim pe economie;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se actualizează tarifele de deviz la lucrările executate de către


S.C.Peisaj Hosta S.R.L., conform tabelului de mai jos: 

		Nr.crt.

		Denumirea lucrării

		Tarif deviz vechi

		Tarif deviz nou



		1.

		Prestări servicii cu tractor cu remorca – 1 oră

		57,83

		69,63



		2.

		Prestări servicii cu buldoexcavator – 1 oră

		78,94

		88,62



		3.

		Cosit mecanic cu cositoare mecanică şi tractor - 100 mp

		0,84

		0,97



		4.

		Cosit cu motocositoare (trimmer) - 100 mp

		10,20

		10,50



		5.

		Maşină de măturat stradal – 1 oră

		36,80

		40,80



		6.

		Executat lucrări cu drujba – 1 oră

		-

		13,33



		7.

		Transport persoane cu microbuz Mercedes – 1 km

		1,13

		1,32





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;


- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.


- cetăţenilor prin afişare 


Nr.   79  din 22 martie 2012
     
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,








          Csutak Matilda Barbara

 


   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat al oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi, după caz, casare


Consiliul local al oraşului Jimbolia


Având în vedere referatul nr. 1842 din 16.03.2012 al Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat al oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi, după caz, casare


Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi 


regimul juridic al acesteia;


Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;


În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

Având în vedere adresa nr. 5997 din 15.03.2012 a S.C. AQUATIM S.A. prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Jimbolia, scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe evidenţiate în Anexă;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale;

Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată şi modificată;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin 3 din Legea nr. 


215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

                                                                HOTĂRĂŞTE


Art.1 – Se  aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat al oraşului Jimbolia a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică, transmise spre folosinţă către SC Aquatim SA, evidenţiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 – Se  aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Procedura  de scoatere din funcţiune, valorificare şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către S.C. AQUATIM S.A., iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local. 

Art. 4 – Cu  aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. AQUATIM S.A., Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia.

Art. 5 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;



-Serviului Buget Contabilitate Patrimoniu;



-Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;


- S.C. AQUATIM S.A;
- Consiliul Judeţean Timiş

Nr.   80   din 22 martie 2012                      
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










Csutak Matilda Barbara 




    CONTRASEMNEAZĂ,





SECRETAR,





 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 57 din 22.04.2003 


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 1983 din 20.03.2012 al Serviciului  Impozite şi taxe 


locale prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 57 din 22.04.2003 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Iuliu Maniu nr. 4m cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 ;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 22.04.2003 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Iuliu Maniu nr. 4, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, care va avea următorul cuprins:


„Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului AMBRUŞ EMERIC a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Iuliul Maniu, nr. 4, în suprafaţă de 322 mp, cuprins în C.F. nr. 1811, topo. 2336, care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii 112/1995, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 735/E/R din 21.02.1997.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 59 mp., va plăti chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere”


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· D-lui Ambruş Emeric

Nr.  81  / 22 martie 2012                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                               Csutak Matilda Barbara

                                  CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


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


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 




Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 2019 din 21.03.2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică; 




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


HOTĂRĂŞTE


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

		Nr.crt.

		Numele şi prenumele  solicitantului



		Adresa imobilului

		Nr.


CF

		Nr.


topo

		Data întocmirii rap. de eval.întoc-mit de SC Nelysid Company” SRL

		Supraf.


teren atribuit gratuit (mp)

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

		Valoarea terenului    (lei)


fără TVA



		1.

		Hoţa Holger

		Lorena nr. 22

		402565

		402565

		20.03.2012

		280

		511

		18.289





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  Administraţie Publică Locală 


· Serviciului Urbanism


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


    Nr.  82    din 22 martie 2012 
   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,







       SECRETAR,







       Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Lorena nr. 22

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  referatul nr. 1617 din 21.03.2012  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Hoţa Holger, în calitate de proprietar al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 511 mp cu preţul de 18289 lei (8,17 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C.Nelsyd Company” SRL, la data de 20.03.2012, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 280 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 7/29.01.2009.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Hoţa Holger a suprafeţei de 511  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în C.F. 4402565, cu nr. topo 402565 din Jimbolia, str. Lorena, nr. 22.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 18.289 lei,   (8,17 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company” SRL, la data de 20.03.2012.


Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.


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


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului  administraţie publică locală ;


-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· D-lui Hoţa Holger.

Nr. 83    din 22 martie 2012                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









               Csutak Matilda Barbara

                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 402552, în suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală depozitare cereale


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2023/21.03.2012 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 402552, în suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală depozitare cereale;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea 


Concesionării pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402552 Jimbolia, nr. topo. 402552, în suprafaţă de 3.000 mp, pentru construire hală depozitare cereale.

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


Nr.  84   din 22 martie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









  Csutak Matilda Barbara



CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 2026 din 21.03.2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2012 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 26.01.2012 şi modificată prin HCL nr. 60/23.02.2012, după cum urmează:


- În cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale - se transformă, pe perioadă determinată, funcţia de referent  clasă III, grad profesional debutant, gradaţie bază, clasa de salarizare 8, coeficient de ierarhizare 1,19 în referent clasă III, grad profesional superior, gradaţie 4, clasă de salarizare 29, coeficient de ierarhizare 2,00 – postul este vacant pe perioadă determinată


În conformitate cu prevederile art. 96 alin (3) 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, 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.    85   din 22 martie 2012      

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 






     Csutak Matilda Barbara



     

   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel




