
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  2604 din 11.04.2012 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 TRIM II

VENITURI – TOTAL 760
1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 640
2. Donaţii şi sponsorizări 37.02.01     4
3. Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02.07   42
4. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor 42.02.20   29
5. Fondul European de Dezvoltare Regională 45.02.01   31
6. Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 45.02.07   14
CHELTUIELI – TOTAL 760

1. Autorităţi publice 51.02 273
- transferuri interne 51.02.55 223
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 51.02.56    50

2. Sănătate 66.02    11
- transferuri din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor

               de capital din domeniul sănătăţii 66.02.51     11
3. Cultura, recreere şi religie 67.02    89

- bunuri şi servicii 67.02.20       4
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 67.02.56     85

4. Asistenţa socială 68.02    27
- alte cheltuieli 68.02.59     27

5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02    360
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 70.02.56      60
- cheltuieli de capital 70.02.71    300

                                                                                              
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.    86         din 12 aprilie 2012         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                        Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                         Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2012 
din bugetul local

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2607 din 11 aprilie 2012 al Serviciului Urbanism  şi 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

- La Capitolul B – Lucrări noi se introduce punctul 5 – Reparaţii capitale 
Muzeul Dr. Karl Diel în valoare de 60 mii lei şi punctul 6 – Amenajare centru 
refacere – str. Calea Mărăşeşti în valoare de 85 mii lei, rezultând un TOTAL 
Cap. B de 500 mii lei.

- La Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 1 –
Studii şi proiecte cu suma de 150 mii lei, rezultând un TOTAL Alte 
cheltuieli de investiţii în valoare de 350 mii lei, Total Cap. C de 601 mii lei şi 
un TOTAL GENERAL de 1.503 mii lei.

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

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

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

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

Nr.  87      din 12 martie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                 Csutak Matilda Barbara

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 2605 din 11.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul 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 instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2012, după cum urmează :
                                                                                                            mii lei

COD         TRIM II       TRIM III      TRIM IV
VENITURI TOTAL            38,71 6,00 5,50

1. Venituri din contractele încheiate 
cu CASS 331021            26,21 4,50 4,50

2. Venituri din contractele încheiate 
cu DSP din sume alocate din
veniturile proprii ale Ministerului
Sănătăţii 331031              1,50 1,50 1,00

      3. Subvenţii din bugetele locale 431014            11,00   0    0

CHELTUIELI – TOTAL              38,71              6,00 5,50
        1. Sănătate              38,71              6,00 5,50

- bunuri şi servicii 661020             27,71              6,00 5,50
- cheltuieli de capital 661071             11,00                 0    0

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

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

Nr.   88  din 12 aprilie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                       
   Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 
anul 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2609 din 11 aprilie 2012 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a 
bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 
anul 2012.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2012, după cum 
urmează :

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 1 – Monitor pentru urmărirea 
funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu 12,25 mii lei, rezultând un Total 
Dotări de 142,15 mii lei.

- La Alte cheltuieli de Investiţii se introduce punctul 1 – Instalare sistem de 
securitate (supraveghere video) în valoare de 23,25 mii lei, rezultând un Total 
Cap. C. de 165,40 mii lei lei şi un TOTAL GENERAL de 165,40 mii lei lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

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

Nr.   89     din 12 aprilie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Csutak Matilda Barbara

     CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 din 
26.01.2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2555 din 11 aprilie 2012 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 
din 26.01.2012, cu două luni calendaristice, respectiv 27 aprilie – 27 iunie 2012;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 
„14”şi  art.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Cu data prezentei hotărâri art. 6 din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 din 26.01.2012 se abrogă.

Art. 2. - Se prelungeşte perioada de valabilitate Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 din 26.01.2012, 
cu două luni calendaristice, respectiv 27 aprilie – 27 iunie 2012.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

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

Nr.    90    din 12 aprilie 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. 402596 Jimbolia,  în 
suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2611/11.04.2012 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. 402596 Jimbolia,  
în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi;

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. 402596
Jimbolia,  în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, având categoria de 
folosinţă „neproductiv”.

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.   91    din 12 aprilie 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. 402586 Jimbolia,  în 
suprafaţă de 6000 mp, pentru construirea unui depozit de cereale

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2612/11.04.2012 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. 402586 Jimbolia,  
în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire depozit de 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. 402586
Jimbolia,  în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire depozit de cereale.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, având categoria de 
folosinţă „arabil”.

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.  92     din 12 aprilie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
  Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti 
(SNSPMPDSB) în vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii 
sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală 
comunitară”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2617 din 12 aprilie 2012 al biroului social prin care se propune 

participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB) în 
vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea 
resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară” şi aprobarea Acordului 
de parteneriat;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”, 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 în parteneriat cu Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti 
(SNSPMPDSB) în vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii 
sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală 
comunitară”.

Art. 2. – Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Şcoala Naţională de Sănătate
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB) în 
vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea 
resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”, finanţat de către 
Uniunea Europeană – Fondul Social European, din fondurile alocate prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 
6, Domeniul major de intervenţie: nr. 6.1 “Pentru o viaţă mai bună”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-l Kaba Gabor, pentru a 
semna în numele şi pe seama Consiliului Local Jimbolia, Acordul de parteneriat prevăzut la 
art. 2.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu 

şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 

Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB)
- Serviciului  social.

Nr.  93   din 12 aprilie 2012                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      
                      Csutak Matilda Barbara

                         
                                         CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea, în contul statului, a sumei încasate cu titlu de 

ajutor de încălzire, ca urmare a decesului beneficiarei

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2613 din 11 aprilie 2012 al biroului social prin care 

se propune scăderea în contul statului a sumei de 58 lei, reprezentând ajutor de 
încălzire aferent lunii martie, ajutor care se acordă o singură dată pentru toată 
perioada sezonului rece, încasată de d-na THIER BARBARA, decedată la data 
de 11.02.2012;

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea, în contul statului, a sumei de 58 lei, 
reprezentând ajutor de încălzire aferent lunii martie, încasată de d-na THIER 
BARBARA, decedată la data de 11.02.2012.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului  social.

Nr.  94   din 12 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                      Csutak Matilda Barbara

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contribuţiei financiare datorată de Consiliul Local 
Jimbolia în calitate de membru GECT 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2640 din 12 aprilie 2012 al Serviciului Buget, 

Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune aprobarea 
contribuţiei financiare datorată de Consiliul Local Jimbolia în calitate de 
membru GECT pentru primul semestru al anului 2012;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 132/2009 
privind acordul de participarea a oraşului Jimbolia în Gruparea Europeană de 
Cooperare Teritorială cu Răspundere Limitată (GECT) BANAT TRIPLEX 
CONFINIUM;

Ţinând cont de prevederile OUG nr. 127/2007 privind Gruparea 
Europeană de Cooperare Teritorială;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contribuţia financiară datorată de Consiliul Local 
Jimbolia în calitate de membru GECT, pentru primul semestru al anului 2012, 
în valoare de 241 euro.

Oraşul Jimbolia are de achitat o contribuţie de 40,19 euro/lună.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

Nr. 95 din 12 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                      Csutak Matilda Barbara

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   2549 /12.04.2012

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 12.04.2012

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Csutak Matilda Barbara
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 12

Au absentat:  d-l Bill Zoltan, d-l Ciuciulete Petru, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l 
Tabeică Neculai.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 86 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 
2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 87 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi bugetul local.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 88 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 89 cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului pe perioadă 
determinată de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407/26.01.2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 90 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului înscrisi în CF 
nr. 402596, în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 91 cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului înscrisi în CF 
nr. 402586, în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire depozit de cereale.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 92 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu ŞCOALA 
NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN 
DOMENIUL SANITAR – BUCUREŞTI (SNSPMPDSB), în vederea îndeplinirii scopului 
proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi 
instituţionale din asistenţa medicală comunitară”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 93 cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind scăderea în contul statului a sumei încasate cu titlul de ajutor de
încălzire, ca urmare a decesului beneficiarei.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 94 cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare datorată de Consiliul Local Jimbolia 
în calitate de membru GECT .
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 95 cu unanimitate de voturi.



  ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 12 aprilie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

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

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Ciuciulete Petru, d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l 
Tabeică Neculai.

În continuare d-l Kaba prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru 

anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

din venituri proprii şi bugetul local.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2012.
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului pe perioadă 

determinată de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 
407/26.01.2012.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului înscrisi în 
CF nr. 402596, în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi.

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului înscrisi în 
CF nr. 402586, în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire depozit de cereale.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu ŞCOALA 
NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN 
DOMENIUL SANITAR – BUCUREŞTI (SNSPMPDSB), în vederea îndeplinirii scopului 
proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi 
instituţionale din asistenţa medicală comunitară”.

9. Proiect de hotărâre privind scăderea în contul statului a sumei încasate cu titlul de ajutor de 
încălzire, ca urmare a decesului beneficiarei.

Şi solicită completarea acesteia cu 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare datorată de Consiliul Local 
Jimbolia în calitate de membru GECT 

D-na Csutak  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu 10 voturi “pentru” şi unul 
“împotrivă” (d-l Postelnicu).

D-na Csutak  supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu 10 voturi “pentru” şi 
unul “împotrivă” (d-l Postelnicu).
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D-na Csutak prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012.
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Postelnicu 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 precizează că nu îşi are rostul solicitarea rapoartelor pe comisii, acestea abia 

acum au primit mapele cu materialele, nu au avut timp să studieze. Mai spune că din acest motiv a şi 
votat împotriva ordinii de zi şi a plusului la ordinea de zi, nu a fost de acord cu modul în care s-a 
făcut convocarea, şi anume, telefonic cu 24 de ore înainte de şedinţă.

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

HOTĂRÂREA NR. 86

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

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

D-l Postelnicu 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. 87

D-na Csutak prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local.

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

D-l Postelnicu 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. 88

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finanţate din 
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru 
anul 2012.

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

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

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

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

HOTĂRÂREA NR. 89

D-na Csutak prezintă referatul privind prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului 
pe perioadă determinată de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 
407/26.01.2012.

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

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

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

hotărâre.
Intervine d-l Niţoi care precizează că nu s-a reuşit obţinerea licenţelor şi din acest motiv se 

prelungeşte perioada de valabilitate a contractului
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 90

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
terenului înscrisi în CF nr. 402596, în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi.

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

D-l Postelnicu 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. 91

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
terenului înscrisi în CF nr. 402586, în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire depozit de 
cereale.

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

D-l Postelnicu 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. 92

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE 
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ÎN DOMENIUL SANITAR – BUCUREŞTI (SNSPMPDSB), în vederea îndeplinirii scopului 
proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale 
din asistenţa medicală comunitară”.

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

D-l Postelnicu 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. 93

D-na Csutak prezintă referatul privind scăderea în contul statului a sumei încasate cu titlul 
de ajutor de încălzire, ca urmare a decesului beneficiarei.

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

D-l Postelnicu 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. 94

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea contribuţiei financiare datorată de 
Consiliul Local Jimbolia în calitate de membru GECT.

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

D-l Postelnicu 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. 95

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

SECRETAR
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.  2604 din  11.04.2012 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

TRIM II


VENITURI – TOTAL







760


1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
11.02.06
640

2. Donaţii şi sponsorizări





37.02.01
    4


3. Venituri din valorificarea unor bunuri 



39.02.07
  42


4. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor
42.02.20
  29


5. Fondul European de Dezvoltare Regională


45.02.01
  31


6. Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare


45.02.07
  14


CHELTUIELI – TOTAL







760




1. Autorităţi publice






51.02

 273


- transferuri interne





51.02.55
 223



- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
51.02.56
   50


2. Sănătate







66.02

   11


- transferuri din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor


               de capital din domeniul sănătăţii



66.02.51
    11


3. Cultura, recreere şi religie




67.02

    89


- bunuri şi servicii





67.02.20
      4



- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
67.02.56
    85


4. Asistenţa socială






68.02

    27


- alte cheltuieli





68.02.59
    27


5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică



70.02

   360



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
70.02.56
     60


- cheltuieli de capital





70.02.71
   300


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.    86         din 12 aprilie 2012


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                                                                        Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                         Niţoi Ionel





        







  


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2012 


din bugetul local

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2607 din 11 aprilie 2012 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2012;


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


HOTĂRĂŞTE


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


· La Capitolul B – Lucrări noi se introduce punctul 5 – Reparaţii capitale Muzeul Dr. Karl Diel în valoare de 60 mii lei şi punctul 6 – Amenajare centru refacere – str. Calea Mărăşeşti în valoare de 85 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 500 mii lei.


· La Capitolul C – Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează  punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 150 mii lei, rezultând un TOTAL Alte cheltuieli de investiţii în valoare de 350 mii lei, Total Cap. C de 601 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 1.503 mii lei.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.  87      din 12 martie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Csutak Matilda Barbara


                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 2605 din 11.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul 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 instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012, după cum urmează :

                                                                                                            mii lei








COD
        TRIM II
      TRIM III
     TRIM IV


VENITURI TOTAL




           38,71

6,00

5,50


1. Venituri din contractele încheiate 


cu CASS



331021            26,21

4,50

4,50


2. Venituri din contractele încheiate 


cu DSP din sume alocate din


veniturile proprii ale Ministerului


Sănătăţii



331031              1,50

1,50

1,00


      3. Subvenţii din bugetele locale

431014            11,00

  0

   0


CHELTUIELI – TOTAL



             38,71
             6,00

5,50



        1. Sănătate




             38,71
             6,00

5,50

- bunuri şi servicii


661020             27,71
             6,00

5,50


- cheltuieli de capital


661071             11,00
                0

   0








Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu


 şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.   88  din 12 aprilie 2012


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      









   Csutak Matilda Barbara


CONTRASEMNEAZĂ,






         SECRETAR,


         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 

anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2609 din 11 aprilie 2012 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2012.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2012, după cum urmează :

· La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 1 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu 12,25 mii lei, rezultând un Total Dotări de 142,15 mii lei.

· La Alte cheltuieli de Investiţii se introduce punctul 1 – Instalare sistem de securitate (supraveghere video) în valoare de 23,25 mii lei, rezultând un Total Cap. C. de 165,40 mii lei lei şi un TOTAL GENERAL de 165,40 mii lei lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


Nr.   89     din 12 aprilie 2012      
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ







Csutak Matilda Barbara





     CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 din 26.01.2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2555 din 11 aprilie 2012 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 din 26.01.2012, cu două luni calendaristice, respectiv 27 aprilie – 27 iunie 2012;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. „14”şi  art.

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Cu data prezentei hotărâri art. 6 din Contractul de delegare a 


gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 din 26.01.2012 se abrogă.

Art. 2. - Se prelungeşte perioada de valabilitate Contractului de 


delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune nr. 407 din 26.01.2012, cu două luni calendaristice, respectiv 27 aprilie – 27 iunie 2012.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


Nr.    90    din 12 aprilie 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. 402596 Jimbolia,  în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2611/11.04.2012 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. 402596 Jimbolia,  în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi;

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. 402596 Jimbolia,  în suprafaţă de 1500 mp, pentru amenajare spaţii verzi.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, având categoria de folosinţă „neproductiv”.

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,





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. 402586 Jimbolia,  în suprafaţă de 6000 mp, pentru construirea unui depozit de cereale

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2612/11.04.2012 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. 402586 Jimbolia,  în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire depozit de 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. 402586 Jimbolia,  în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire depozit de cereale.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, având categoria de folosinţă „arabil”.

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.  92     din 12 aprilie 2012 
            
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









  Csutak Matilda Barbara



CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB) în vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2617 din 12 aprilie 2012 al biroului social prin care se propune 

participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB) în vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară” şi aprobarea Acordului de parteneriat;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”, 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 în parteneriat cu Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB) în vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”. 


Art. 2. – Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Şcoala Naţională de Sănătate


Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB) în vederea îndeplinirii scopului proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”, finanţat de către Uniunea Europeană – Fondul Social European, din fondurile alocate prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 6, Domeniul major de intervenţie: nr. 6.1 “Pentru o viaţă mai bună”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-l Kaba Gabor, pentru a semna în numele şi pe seama Consiliului Local Jimbolia, Acordul de parteneriat prevăzut la art. 2.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului administraţie publică locală;

· Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti (SNSPMPDSB)

· Serviciului  social.
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                      Csutak Matilda Barbara


 


                         


                                         CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea, în contul statului, a sumei încasate cu titlu de ajutor de încălzire, ca urmare a decesului beneficiarei

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2613 din 11 aprilie 2012 al biroului social prin care se propune scăderea în contul statului a sumei de 58 lei, reprezentând ajutor de încălzire aferent lunii martie, ajutor care se acordă o singură dată pentru toată perioada sezonului rece, încasată de d-na THIER BARBARA, decedată la data de 11.02.2012;


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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea, în contul statului, a sumei de 58 lei, 


reprezentând ajutor de încălzire aferent lunii martie, încasată de d-na THIER BARBARA, decedată la data de 11.02.2012.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului  social.
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                      Csutak Matilda Barbara






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea contribuţiei financiare datorată de Consiliul Local Jimbolia în calitate de membru GECT 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2640 din 12 aprilie 2012 al Serviciului Buget, 


Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune aprobarea contribuţiei financiare datorată de Consiliul Local Jimbolia în calitate de membru GECT pentru primul semestru al anului 2012;


Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 132/2009 privind acordul de participarea a oraşului Jimbolia în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială cu Răspundere Limitată (GECT) BANAT TRIPLEX CONFINIUM;


Ţinând cont de prevederile OUG nr. 127/2007 privind Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă contribuţia financiară datorată de Consiliul Local 


Jimbolia în calitate de membru GECT, pentru primul semestru al anului 2012, în valoare de 241 euro.



Oraşul Jimbolia are de achitat o contribuţie de 40,19 euro/lună.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciul buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
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