
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 
trimestrul I al anului 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  2935 din 25.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 
trimestrul I al anului 2012;

Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată;

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 aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului
2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor
Normative şi contencios administrativ al Instrituţiei Prefectului
– judeţul Timiş;

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

Nr.   96    din 26 aprilie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                              Csutak Matilda Barbara

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe 
trimestrul I al anului 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2934 din  25.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe 
trimestrul I al anului 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată;

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 aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2012, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor
Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.     97       din 26 aprilie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                              Csutak Matilda Barbara

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1673/V/01.08.2008 a 
imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39/A, sc. B, ap. 58, încheiat 
cu domnul DANCIU DORIN

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând  referatul nr. 2858 din 24 aprilie 2012 al Serviciului de Impozite 
şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr.
1673/V/01.08.2008 a imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39/A, sc. B, 
ap. 58, încheiat cu domnul DANCIU DORIN, pentru acumularea de restanţe la 
plata chiriei în sumă de 1.090 lei, în condiţiile în care chiria lunară este de 22 
lei/lună;

Având în vedere prevederile art. 1830 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil, republicată;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1673/V/01.08.2008 a 
imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39/A, sc. B, ap. 58, încheiat cu 
domnul DANCIU DORIN, pentru acumularea de restanţe la plata chiriei în sumă 
de 1.090 lei, în condiţiile în care chiria lunară este de 22 lei/lună.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale
- D-lui DANCIU DORIN

Nr.   98    / 26 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

         Csutak Matilda Barbara

                                          

                                   CONTRASEMNEZĂ,

          SECRETAR,

Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LEUŞCĂ PETRU aflat în 

stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2859 din 24 aprilie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 300 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului LEUŞCĂ PETRU cu ultimul domiciliu 
în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 1, care a decedat la data de 13.03.2012;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 300 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului LEUŞCĂ PETRU, cu ultimul domiciliu 
în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 1, care a decedat la data de 13.03.2012.

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  impozite şi taxe locale.

Nr.  99   din 26 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                      Csutak Matilda Barbara

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GYARMATI ANDREI 
aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2860 din 24 aprilie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului GYARMATI ANDREI cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 9, care a decedat la data de 
04.08.2011;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului GYARMATI ANDREI, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 9, care a decedat la data 
de04.08.2011.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;

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

Nr.  100    din 26 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                      Csutak Matilda Barbara

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe 
la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2936 din 25.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare 
(bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L.;

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform 
anexelor, care fac parte integrantă din hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2011,  în 
sumă de 79.368 lei, pentru acoperirea pierderii reportate din anii precedenţi, 
pierdere în sumă de 108.196 lei.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş;

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr.  101  din  26 aprilie 2012              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   Csutak Matilda Barbara

         
                              CONTRASEMNEAZĂ,

       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului “Ne 
pregătim să fim cetăţeni europeni” în cadrul Programului eCultura

          Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 2728/19.04.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., 

prin care se propune participarea Consiliului Local Jimbolia  la realizarea 
proiectului “Ne pregătim să fim cetăţeni europeni” în cadrul Programului 
eCultura;

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 “Ne pregătim să fim cetăţeni europeni” în cadrul Programului 
eCultura.
          Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare reprezentând 
cofinanţarea de 3%, în valoare de 480 RON.

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. 102 din 26 aprilie 2012                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                   Csutak Matilda Barbara

                                     
                                     Contrasemnează
                                            Secretar

            Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea participării Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în 
vederea achiziţionării unui autoturism

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 2406  din  25.04.2012 al Serviciului Buget, Contabilitate,

Patrimoniu, Resurse umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a 
participării Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia Jimbolia la „Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 
981/14.03.2012;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrobă participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia
Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 2. – Se aprobă casarea autoturismului marca HONDA ACCORD 1,6, cu 
numărul de înmatriculare TM 05 ULZ, anul de fabricaţie 1985, număr de identificare 
JHMAAC5430C100468.

Art. 3. – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou Dacia Logan MCV – 7 
locuri, prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 4. – Se aprobă alocarea din fonduri proprii cuprinse în bugetul instituţiei 
pentru anul 2012, a diferenţei până la valoarea de achiziţie a noului autoturism.

Art. 5. – 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 Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia Jimbolia.

Nr.  103    din 26 aprilie 2012        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
                    Csutak Matilda Barbara

                                       
    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
Niţoi Ionel

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  aprobarea modificării Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 2920 din 25.04.2012 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea modificăriiPlanului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi ale 
Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  modificarea Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2012, după cum urmează :
            În cadrul Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane:
               - 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/principal, gradaţia 2, clasa 22, coeficient de 
ierarhizare 1,38 se promovează ( transformă) în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector 
grad profesional asistent, deoarece funcţionarul public care ocupǎ funcţia publicǎ de execuţie 
referent III/principal a absolvit o formǎ de învǎţǎmânt superior de lungǎ duratǎ în specialitatea în 
care îşi desfǎşoarǎ activitatea.
                - 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/superior, gradaţia 5, clasa 30, coeficient de 
ierarhizare 2,05, se promovează ( transformă) în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector 
grad profesional asistent, gradaţia 5, clasa 36, coeficient de ierarhizare 2,37, deoarece 
funcţionarul public care ocupǎ funcţia publicǎ de execuţie referent III/superior, a absolvit o 
formǎ de învǎţǎmânt superior de lungǎ duratǎ în specialitatea în care îşi desfǎşoarǎ activitatea.
            În cadrul Serviciului Arhitect Şef, Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului:

    -1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional superior, gradaţia 5, 
clasa 30, coeficient de ierarhizare 2,05, se transformă în funcţie publică de execuţie referent III, 
grad profesional debutant, gradaţia bazǎ, clasa 8, coeficient de ierarhizare 1,19, deoarece 
activitatea funcţionarului public ce ocupă funcţia publică de execuţie va înceta de la data de 
01.05.2012, conform art.98, alin.1, lit.”d” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului 
public, (republicatǎ r2; actualizatǎ), precum şi art.56, lit.”d” din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, 
postul devenind vacant cu data de 01.05.2012.

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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr.   104   din 26 aprilie 201                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   Csutak Matilda Barbara

                                 CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR,
       Ionel Niţoi



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. 2921 din 25.04.2012 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. 
85/22.03.2012, după cum urmează:

În cadrul Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane:
               - Se transformǎ 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/principal, gradaţia 2, clasa 22, 
coeficient de ierarhizare 1,38, prin promovare, în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector 
grad profesional asistent, gradaţia 2, clasa 32, coeficient de ierarhizare 2,15;
                - Se transformǎ 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/superior, gradaţia 5, clasa 30, 
coeficient de ierarhizare 2,05, prin promovare, în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector 
grad profesional asistent, gradaţia 5, clasa 36, coeficient de ierarhizare 2,37;
           În cadrul serviciului  Arhitect Şef - Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului:
Se transformă funcţia referent clasă III, grad profesional superior, gradaţie 5, 
clasă de salarizare 30, coeficient de ierarhizare 2,05 în referent clasă III, grad profesional 
debutant, gradaţie bazǎ, clasă de salarizare 8, coeficient de ierarhizare 1,19;
În cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice, Compartiment Administraţie Publicǎ Localǎ:

- Se transformǎ 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal, 
gradaţie 5, clasa 26, coeficient de ierarhizare 1,86,  prin promovare în funcţie publică de execuţie 
inspector clasa I asistent, gradaţia 5, clasa 36, coeficient de ierarhizare 2,37;

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 1 - 5, 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;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.   105    din 26 aprilie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Csutak Matilda Barbara

                

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 2706/26.04.2012

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

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Csutak Matilda Barbara
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15

Au absentat d-l Gheorghin Ionel şi d-l Macovei Bogdan.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I 

al anului 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 96 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 97 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1673/V/01.08.2008, 
pentru chiriaşul DANCIU DORIN, Jimbolia, strada Mărăşeşti, nr.39/a, scara B, ap. 58.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 98 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LEUŞCĂ PETRU, 
aflat în stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 99 cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GYARMATI 
ANDREI, aflat în stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 100 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi 
pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 101 cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local Jimbolia la realizarea 
proiectului „Ne pregătim să fim europeni”, în cadrul programului E-Cultura.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 102 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea 
achiziţionării unui autoturism.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 103 cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 104 cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 
2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 105 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26 aprilie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local

al oraşului Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din toţi cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi: 15.

Absentează: d-l Gheorghin Ionel şi d-l Macovei Bogdan.
În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al 

anului 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2012.
3. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1673/V/01.08.2008, pentru 

chiriaşul DANCIU DORIN, Jimbolia, strada Mărăşeşti, nr.39/a, scara B, ap. 58.
4. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LEUŞCĂ PETRU, aflat în 

stare de insolvabilitate.
5. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GYARMATI ANDREI, 

aflat în stare de insolvabilitate.
6. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului MOCANU VIOREL, aflat 

în stare de insolvabilitate.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 

anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local Jimbolia la realizarea 

proiectului „Ne pregătim să fim europeni”, în cadrul programului E-Cultura.
9. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
10. Probleme curente ale primăriei.
11. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia la 

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui 
autoturism.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2012.

Conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 63 din 22 martie 2012, preşedinte de şedinţă este d-na 
Csutak Matilda Barbara

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 22.03.2012 care 

se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na Csutak supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 14.04.2012 

care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:
D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 

trimestrul I al anului 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.
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D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  96

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al 
anului 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.  97

D-na Csutak prezintă referatul privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1673 /V/
01.08.2008, pentru chiriaşul DANCIU DORIN, Jimbolia, strada Mărăşeşti, nr. 39/a, scara B, ap. 58.

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.  98

D-na Csutak prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LEUŞCĂ 
PETRU, aflat în stare de insolvabilitate.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  99

D-na Csutak prezintă referatul privind privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
GYARMATI ANDREI, aflat în stare de insolvabilitate.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR.  100

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de 
profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la 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.
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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.  101

D-na Csutak prezintă referatul privind privind aprobarea participării Consiliului Local 
Jimbolia la realizarea proiectului „Ne pregătim să fim europeni”, în cadrul programului E-
Cultura.

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.  102

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea participării Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea 
achiziţionării unui autoturism.

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.  103

D-na Csutak prezintă referatul modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
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.  104

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii 
pentru 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.  105

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate
Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă care prezintă referatul privind repartizarea 

locuinţelor rămase libere. Precizează că imobilul din str. M. Kogălniceanu nr. 5 se va repartiza d-lui 
Dondea Paul, imobilul din str. Mărăşeşti bl. 39A, sc. A, ap. 8 se va repartiza d-nei Dan Doris, iar imobilul 
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din str. Griviţei, nr. 12 se va repartiza d-nei Boros Apelina. D-l Bâcă spune că la repartizarea acestor 
locuinţe s-a respectat ordinea de prioritate de pe tabelele cu cei care au solicitat locuinţe.

Din partea comisiei de urbanism ia cuvântul d-l Postelnicu care întreabă ce se va întâmpla cu 
reziduurile rezultate în urma decolmatării canalului de centură, vor fi transportate sau vor rămâne pe 
marginea canalului? 

D-l Boldor spune că aceste reziduuri vor fi transportate de pe marginea canalului.
Ia cuvântul d-na Csutak care precizează că temperaturile ridicate favorizează apariţia căpuşelor şi 

propune să se urmărească îndeaproape această problemă. Mai este problema cu câinii vagabonzi care sunt 
purtători ai căpuşelor.

D-l Boldor spune că Primăria are contract cu Deratom-ul, acest contract expiră, dar se va încheia 
un act adiţional de prelungire a perioadei de valabilitate, apoi se va trece la operaţiunea de dezinsecţie.

Mai spune că problema câinilor vagabonzi este o activiatate continuă a d-lui Dema, care, cu 
ajutorul d-l dr. Stănchescu, încearcă să o ţină sub control.

Se trece la Diverse:
D-l Ciuciulete spune că d-l Dema ar trebui să intre să fac curat în parc, pe lângă casa parohială 

până la intrarea pe stadion, e o mizerie de nedescris. 
D-l Ciuciulete întreabă de ce nu se mai pun pe site şedinţele Consiliului Local?
D-l Niţoi spune că se vor posta pe site în zilele următoare.
D-l Ciuciulete spune că mapele de şedinţă nu sunt complete, nu sunt toate anexele, ar trebui ca toţi 

consilierii să aibă toate documentele în faţă, nu doar preşedinţii de şedinţă, mai ales partea de buget, unde 
trebuie văzute cifrele.

D-l Ciuciulete mai spune că în toată ţara s-a închis pescuitul, ar trebui închis şi la bălţile din 
Jimbolia.

D-l Boldor spune că Peisaj Hosta are 4 activităţi, dintre care cea referitoare la pescuit e în 
pierdere. Se bagă peşte şi în 5 zile acesta este scos.

D-l Tabeică propune ca o baltă să fie îngrădită, să plătească cei care intră.
D-l Rackozi spune că a doua zi s-ar fura gardul, trebuie angajaţi paznici şi în felul acesta nu se mai 

rentează.
D-l Boldor spune că se iau măsuri împotrivă furturilor şi pentru păstrarea curăţeniei în oraş. Pentru 

a menţine curăţenia s-au angajat paznici de mediu, care nu sunt aşa costisitori precum o firmă de 
curăţenie. În perioada următoare se vor face investiţii mari în oraş, oraş pe care trebuie să-l menţinem 
curat.

D-l Toth spune că cei care au amenzi mari ar trebui să fie puşi să facă curăţenie.
D-l Boldor spune că nu este legislaţie pentru această problemă.
D-l Bill propune să se facă lobby pentru a se introduce în legislaţie.
Ia cuvântul d-l Tabeică care spune că pe str. Carpaţi sunt cai care se plimbă liberi, merg până în 

spatele grădiniţei. Tot în spatele grădiniţei se aruncă gunoiul.
D-l Vânătoru spune că, după iarnă şi-au făcut apariţia gropile, ar trebui plombate str. Republicii, 

A. Iancu, P. Jung.
D-l Bill întreabă ce se mai ştie de investiţia mare PIDU?
D-l Boldor spune că a avut loc licitaţia, dar acum este perioada în care se pot depune contestaţii. 

Aceste posibile contestaţii întârzâie cu 30 de zile semnarea contractului.
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 contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.   2935 din  25.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului 2012;

Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;


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 aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului


2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor

 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului

 – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.   96    din 26 aprilie 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel





        






ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2934 din  25.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2012;


Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;


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 aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate


din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor

 Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei 

Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.     97       din 26 aprilie 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                              Csutak Matilda Barbara

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                            Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1673/V/01.08.2008 a imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39/A, sc. B, ap. 58, încheiat cu domnul DANCIU DORIN

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 2858 din 24 aprilie 2012 al Serviciului de Impozite 


şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr. 1673/V/01.08.2008 a imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39/A, sc. B, ap. 58,  încheiat cu domnul DANCIU DORIN, pentru acumularea de restanţe la plata chiriei în sumă de 1.090 lei, în condiţiile în care chiria lunară este de 22 lei/lună;


Având în vedere prevederile art. 1830 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1673/V/01.08.2008 a imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39/A, sc. B, ap. 58,  încheiat cu domnul DANCIU DORIN, pentru acumularea de restanţe la plata chiriei în sumă de 1.090 lei, în condiţiile în care chiria lunară este de 22 lei/lună.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


· D-lui DANCIU DORIN


Nr.   98    / 26 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









         Csutak Matilda Barbara







                                   CONTRASEMNEZĂ,





          SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LEUŞCĂ PETRU aflat în stare de insolvabilitate


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2859 din 24 aprilie 2012 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 300 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului LEUŞCĂ PETRU cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 1, care a decedat la data de 13.03.2012;


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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 300 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului LEUŞCĂ PETRU, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 1, care a decedat la data de 13.03.2012.


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  impozite şi taxe locale.


Nr.  99   din 26 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                      Csutak Matilda Barbara






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GYARMATI ANDREI aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2860 din 24 aprilie 2012 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului GYARMATI ANDREI cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 9, care a decedat la data de 04.08.2011;


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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului GYARMATI ANDREI, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 9, care a decedat la data de04.08.2011.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.  100    din 26 aprilie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                      Csutak Matilda Barbara






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 



Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2936 din 25.04.2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.;



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


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 


anexe la bilanţ) la data de 31.12.2011 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform anexelor, care fac parte integrantă din hotărâre.



Art. 2. – Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2011,  în sumă de 79.368 lei, pentru acoperirea pierderii reportate din anii precedenţi, pierdere în sumă de 108.196 lei.








Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

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

Nr.  101  din  26 aprilie 2012

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                   Csutak Matilda Barbara


                              CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,





        Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului “Ne pregătim să fim cetăţeni europeni” în cadrul Programului eCultura

          
Consiliul local al oraşului,


Văzând referatul 2728/19.04.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., 


prin care se propune participarea Consiliului Local Jimbolia  la realizarea proiectului “Ne pregătim să fim cetăţeni europeni” în cadrul Programului eCultura;


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 “Ne pregătim să fim cetăţeni europeni” în cadrul Programului eCultura.

          
Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare reprezentând cofinanţarea de 3%, în valoare de 480 RON.



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. 102 din 26 aprilie 2012                            
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,




                                   Csutak Matilda Barbara

                                     Contrasemnează


                                            Secretar





            Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea participării Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 2406  din  25.04.2012 al Serviciului Buget, Contabilitate,


Patrimoniu, Resurse umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a participării Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism;



Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 981/14.03.2012;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrobă participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 2. – Se aprobă casarea autoturismului marca HONDA ACCORD 1,6, cu numărul de înmatriculare TM 05 ULZ, anul de fabricaţie 1985, număr de identificare JHMAAC5430C100468.

Art. 3. – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou Dacia Logan MCV – 7 locuri, prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Art. 4. – Se aprobă alocarea din fonduri proprii cuprinse în  bugetul instituţiei pentru anul 2012, a diferenţei până la valoarea de achiziţie a noului autoturism.


Art. 5. – 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 Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane


- Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia Jimbolia.

Nr.  103    din 26 aprilie 2012

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,







                     Csutak Matilda Barbara

    CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  aprobarea modificării Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 2920 din 25.04.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea modificăriiPlanului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012;


Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  modificarea Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2012, după cum urmează :


            În cadrul Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane:


               - 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/principal, gradaţia 2, clasa 22, coeficient de ierarhizare 1,38 se promovează ( transformă) în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector grad profesional asistent, deoarece funcţionarul public care ocupǎ funcţia publicǎ de execuţie referent III/principal a absolvit o formǎ de învǎţǎmânt superior de lungǎ duratǎ în specialitatea în care îşi desfǎşoarǎ activitatea.


                - 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/superior, gradaţia 5, clasa 30, coeficient de ierarhizare 2,05, se promovează ( transformă) în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector grad profesional asistent, gradaţia 5, clasa 36, coeficient de ierarhizare 2,37, deoarece funcţionarul public care ocupǎ funcţia publicǎ de execuţie referent III/superior, a absolvit o formǎ de învǎţǎmânt superior de lungǎ duratǎ în specialitatea în care îşi desfǎşoarǎ activitatea.


            În cadrul Serviciului Arhitect Şef, Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului:



    -1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional superior, gradaţia 5, clasa 30, coeficient de ierarhizare 2,05, se transformă în funcţie publică de execuţie referent III, grad profesional debutant, gradaţia bazǎ, clasa 8, coeficient de ierarhizare 1,19, deoarece activitatea funcţionarului public ce ocupă funcţia publică de execuţie va înceta de la data de 01.05.2012, conform art.98, alin.1, lit.”d” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, (republicatǎ r2; actualizatǎ), precum şi art.56, lit.”d” din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, postul devenind vacant cu data de 01.05.2012.


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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


Nr.   104   din 26 aprilie 201  
                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                   Csutak Matilda Barbara







                                 CONTRASEMNEAZĂ,





      SECRETAR,





       Ionel Niţoi

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. 2921 din 25.04.2012 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. 85/22.03.2012, după cum urmează:

În cadrul Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane:


               - Se transformǎ 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/principal, gradaţia 2, clasa 22, coeficient de ierarhizare 1,38, prin promovare, în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector grad profesional asistent, gradaţia 2, clasa 32, coeficient de ierarhizare 2,15;

                - Se transformǎ 1 funcţie publicǎ de execuţie referent III/superior, gradaţia 5, clasa 30, coeficient de ierarhizare 2,05, prin promovare, în funcţie publicǎ de execuţie clasa I, inspector grad profesional asistent, gradaţia 5, clasa 36, coeficient de ierarhizare 2,37;

           În cadrul serviciului  Arhitect Şef - Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului:


Se transformă funcţia referent clasă III, grad profesional superior, gradaţie 5, 

clasă de salarizare 30, coeficient de ierarhizare 2,05 în referent clasă III, grad profesional debutant, gradaţie bazǎ, clasă de salarizare 8, coeficient de ierarhizare 1,19;


În cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice, Compartiment Administraţie Publicǎ Localǎ:


- Se transformǎ 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal, gradaţie 5, clasa 26, coeficient de ierarhizare 1,86,  prin promovare în funcţie publică de execuţie inspector clasa I asistent, gradaţia 5, clasa 36, coeficient de ierarhizare 2,37;

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 1 - 5, 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;

· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
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SECRETAR,
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