
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  3881 din 30.05.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2012;
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2012 după cum urmează:
- mii lei –

COD AN TR. II   TR. IV
VENITURI – TOTAL 1.071    850    221
1. Cote defalcate din impozitul pe venit 040201      60     85   - 25
2. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 330228       8          8       0
3. Donaţii şi sponsorizări 370201       9       9       0
4. Subvenţii de la bugetul de stat pentru susţinerea
    proiectelor finanţate din FEN postaderare 420220     16     16       0
5. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pt.
    finanţarea unor activităţi 430220   946    700    246
6. Fondul European de Dezvoltare Regională 450201     32      32       0
CHELTUIELI – TOTAL 1.071     850     221
1. Alte servicii publice generale 5402      0       25    - 25

- cheltuieli de personal 540210      0           25    - 25
2. Învăţământ 6502      60       60        0

- bunuri şi servicii 650220      60       60        0
3. Cultura, recreere şi religie 6702    955     709     246

- bunuri şi servicii 670220        9         9        0
- cheltuieli de capital (împăduriri) 670271    946     700     246

4. Transporturi 8402      56       56        0
- bunuri şi servicii 840220        8         8        0
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe 
   nerambursabile 840256      48       48        0

                                                                                          
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
Reparatoriu şi contencios administrativ al Instrituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- DGFP Timiş.

Nr.     107   din 31 mai 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                        Gheorghin Ionel

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. 3886 din 30 mai 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 7 – Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate constituite în 
perimetrul de ameliorare Jimbolia în valoare de 946 mii lei, rezultând un 
TOTAL Cap. B de 1.446 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.449 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.   108     din 31 mai 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                 Gheorghin Ionel

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii 
acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi 
a mijloacelor fixe uzate la Primăria Jimbolia

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3157 din  15.05.2012 al serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal 
întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de 
inventar şi a mijloacelor fixe uzate;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 
909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;

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 procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii 
de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Nr.   109  din 31 mai 2012            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Gheorghin Ionel

   
CONTRASEMNEAZĂ,

                  SECRETAR,
                                       Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  atribuirea numărului stradal „14” pentru imobilul aflat în 
proprietatea domnului Popa Octavian Petru, situat pe str. Calea 
Kikindei

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 3684 din 24.05.2012 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 
„14 str. Calea Kikindei” – pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Popa 
Octavian Petru;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „14 str. Calea Kikindei” – pentru 
imobilul „Cantonul CFR”, aflat în proprietatea domnului Popa Octavian Petru, 
situat la intersecţia Drumului Naţional DN59C cu trecerea la nivel cu calea 
ferată, la ieşirea din Jimbolia către Comloşu Mic.

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului 
– Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- D-lui Popa Octavian Petru

Nr. 110 / 31 mai 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                  Gheorhin Ionel

                                CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3844 din 30.05.2012 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele 
imobile din oraşul Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din 
Oraşul Jimbolia, după cum urmează :

1. Apartamentări
a) Imobil în str. Calea Mărăşeşti, nr. 10, înscris în CF nr. 402512 

Jimbolia, nr. topo. 402512.
b) Imobil în str. Clarii Vii (Grădiniţa), înscris în CF nr. 402615 

Jimbolia, nr. topo. 402615-C8

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

           Nr.  111  din 31 mai 2012                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Gheorghin Ionel

                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                SECRETAR,

    Niţoi Ionel
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 
3767 din 28.05.2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către 
Consiliul Local a raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa 
cumpărată de chiriaş în baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor 
construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC 
”Confident Management Consulting” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi 
nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

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

HOTĂRĂŞTE

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

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  

solicitantului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data întocmirii 
rap. de eval.întoc-

mit de SC 
Confident 

Management 
Consulting” 

SRL

Supraf.
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp)

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără TVA

1. AMBRUŞ 
EMERIC

Iuliu 
Maniu, nr. 

4

402620 2336 18.05.2012 322 59 2.200 lei

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

normative  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
Judeţul Timiş ;

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală 
- Serviciului Urbanism
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

    Nr.    112  din 31 mai 2012                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
       Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în 
Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 4

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 
24/23.03.2000 şi  referatul nr. 2545 din 28.05.2012  al Serviciului Urbanism şi 
amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Ambruş Emeric, în calitate 
de proprietar al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, 
str. Iuliu Maniu, nr. 4 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a 
suprafeţei de teren de 59 mp cu preţul de 2.200 lei (8,48 euro/mp), conform raportului 
de evaluare întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 
18.05.2012, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea 
gratuită a suprafeţei de 322 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 
57/22.04.2003.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Ambruş Emeric
a suprafeţei de 59  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF 402620, cu nr. 
topo 2336 din Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 4.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 2.200 lei,   
(8,48euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident 
Management Consulting” SRL, la data de 18.05.2012.

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

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

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
- judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Ambruş Emeric.

Nr.  113   din 31 mai 2012                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                      Gheorghin Ionel

    
                                          CONTRASEMNEAZĂ,

            SECRETAR,
                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care 
solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, pe anul 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 3784 din 28 mai 2012 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea tabelului cu ordinea de 
prioritate a tinerilor care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei 
locuinţe şi Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 31/20.04.2006, 
privind stabilirea criteriilor proprii de repartizare a terenurilor;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) şi  art. 4 din Legea nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă tabelul nominal cu ordinea de prioritate pentru 
atribuirea de teren în vederea construirii unei locuinţe, în baza prevederilor 
Legii nr. 15/2003, pentru anul 2012, conform Anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş.
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Cetăţenilor prin presă şi afişare.

Nr. 114 din 31 mai 2012                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                         Gheorghin Ionel

                 
                                
                             CONTRASEMNEAZĂ,

         SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
de modificare punctului 8 art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 

nr. 14 din 26.01.2012  privind organizarea păşunatului pe raza oraşului 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 3741 din 28.05.2012 al Serviciului  Urbanism prin care 

se propune modificarea pct. 8 art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 14 din 
26.01.2012  privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se modifică pct. 8 art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 14 din 
26.01.2012  privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia, care va avea 
următorul cuprins:

„Art. 1.
(8) – Păşunatul, plimbatul şi staţionarea animalelor pe păşune în perioada 

interzisă, cât şi pe terenurile agricole şi domeniul public (spaţiile verzi şi parcurile 
din oraş, baza de agrement din zona bălţilor, canalele de desecare din extravilanul 
oraşului), potrivit Legii 214/2011 constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amenda de 500 lei la 1500 lei”.

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;

Nr.  115 / 31 mai 2012                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               Gheorghin Ionel

                                  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, ap. 2 cuprins în C.F. nr.  
400645-C1-U2, topo. 2414-2417/1/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 3865 din 
30 mai 2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Tudor Vladimirescu, nr. 
4, ap. 2, în suprafaţă de 225 mp, cuprins în C.F. nr. 400645-C1-U2, topo. 2414-
2417/1/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr. 11/1997;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului PURCARU 
PETREA , a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 4, ap. 2, în suprafaţă de 225 mp, cuprins în C.F. nr. 400645-C1-U2, topo. 2414-
2417/1/II , cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 307 mp curte şi 690 mp 
grădină va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor 
normative în vigoare.

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 
asupra terenului prevăzut la art.1 alin. 2, în măsura în care diferenţa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform 
prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-lui Purcaru Petrea.

Nr.  116         din 31 mai 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

     Gheorghin Ionel                     
                                 

                            CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 20, ap. 2 cuprins în C.F. nr.  401551, 

topo. 2223, 2224, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 3866 din 
30 mai 2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Calea Timişorii, nr. 20, 
ap. 2, în suprafaţă de 205 mp, cuprins în C.F. nr. 401551, topo. 2223, 2224, cumpărat 
în baza Legii nr. 112/1995.

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr. 11/1997;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei SZABO 
ELISABETA, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 
20, ap. 2, în suprafaţă de 205 mp, cuprins în C.F. nr. 401551, topo. 2223, 2224, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 80 mp curte şi 119 mp 
grădină va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor 
normative în vigoare.

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 
asupra terenului prevăzut la art.1 alin. 2, în măsura în care diferenţa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform 
prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-nei Szabo Elisabeta.

Nr.  117    din 31 mai 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

     Gheorghin Ionel                     
                                 

                            CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
PETROVICI ECATERINA aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3841 din 28 mai 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 392 
lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI  ECATERINA cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 19, care a decedat la 
data de 02.05.2012;

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 392 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI ECATERINA, cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 19, care a decedat la 
data de 02.05.2012.

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.  118    din 31 mai 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                      Gheorghin Ionel

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 

PETROVICI MARTIN aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3840 din 28 mai 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 144 
lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI  MARTIN cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 26, care a decedat la data de 
02.05.2012;

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 144 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI MARTIN, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 26, care a decedat la data de 
02.05.2012.

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.  119    din 31 mai 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             
                      Gheorghin Ionel

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 232 lei, 
încasată necuvenit, cu titlu de ajutor de încălzire, de d-na 
Petrovici Ecaterina

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3483 din 16 mai 2012 al Serviciului social prin care 

se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 232 lei, încasate necuvenit, 
cu titlu de ajutor de încălzire, de d-na Petrovici Ecaterina;

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 232 lei 
încasate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire de d-na Petrovici Ecaterina, 
care a decedat în luna mai 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.
- Serviciului Social.

Nr. 120 din 31 mai 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                      Gheorghin Ionel

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac 
parte din domeniul public al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi 
executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3664 din 24.05.2012 al Serviciului Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului şi Registrul Agricol prin care  se propune adoptarea unei hotărâri aprobarea 
drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public 
al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii 
asupra acestor terenuri;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 45 şi art. 115 alin. 
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se acordă dreptul de uz asupra terenurilor aflate în propietatea publică a 
oraşului Jimbolia pentru executarea lucrărilor necesare realizării capacităţilor energetice şi a 
realizării transportului agabaritic, în favoarea SC Compania Eoliană SA: De 482/1, De 546, 
De 455, De 581/1.

Art. 2. – Se acordă dreptul de uz pentru acces în vederea asigurării funcţionării 
normale a capacităţii, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare, asupra 
următoarelor terenurilor aflate în proprietatea publică a Oraşului Jimbolia: De 482/1, De 546, 
De 455, De 581/1.

Art. 3. – Se acordă servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană şi 
pentru instalarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi 
pentru acces la locul de amplasare a acestora (în condiţiile legii), asupra următoarelor 
terenurilor aflate în proprietatea privată a Oraşului Jimbolia: De 482/1, De 546, De 455, De 
581/1.

Art. 4. – S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. va organiza,  executa şi finanţa
lucrările de reparaţii ale acestor terenuri şi drumuri, conform legislaţiei în vigoare şi în baza 
unui acord de execuţie-finanţare.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefecturii – judeţul 
Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- SC Compania Eoliană SA

Nr.  121     din 31 mai 2012                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
         Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
de completare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 153 din 
28.07.2011  privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din 
suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 
1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. 
Liviu Rebreanu, nr. 4.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 3809 din 29.05.2012 al Serviciului  Urbanism prin care 

se propune completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 153 din 
28.07.2011;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 
28.07.2011, şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Se aprobă dezlipirea şi ieşirea din indiviziune a terenului în 
suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 
Jimbolia (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 648 Jimbolia), nr. topo. 
1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu 
Rebreanu, nr. 4”

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;

Nr. 122 / 31 mai 2012                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               Gheorghin Ionel

                                  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la implementarea 
proiectului „Un start bun în viaţă”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3763 din 29 mai 2012 al biroului social prin care se 

propune 
participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la implementarea proiectului „Un 
start bun în viaţă”;

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 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la 
implementarea proiectului „Un start bun în viaţă”.

Art. 2. – Se aprobă Acordul de colaborare cu Centrul Step by Step pentru 
Educaţie şi Dezvoltare Profesională şi Inspectoratul Şcolar Timiş, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării 
acestul proiect, în sumă de 15.000 lei, reprezentând contravaloarea a 3 mese pe zi 
pentru 5 copii proveniţi din familii defavorizate, pentru o perioadă de 2 ani.

Suma este prevăzută la capitolul bugetar 68.02 – Asistenţă socială.
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;
- Grădiniţei cu program prelungit Jimbolia
- Serviciului  social.

Nr. 123 din 31 mai 2012                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          

                      Gheorghin Ionel                      

                                         CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan concesionat aflat în domeniul 

privat
al oraşului, propus spre vânzare

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 3885 din 30.05.2012 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare teren intravilan concesionat ce 
urmează a fi vândut concesionarului, care a construit obiectivul stabilit prin contractul de 
concesiune, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”Confident Management 
Consulting” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare teren intravilan concesionat aflat în 
domeniul privat al oraşului, urmează a fi vândut concesionarului, care a construit obiectivul 
stabilit prin contractul de concesiune, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  
solicitantul
ui

Adresa 
terenului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data întocmirii 
rap. de 
eval.întoc-mit de 
SC Confident 
Management 
Consulting” 
SRL

Supraf.
teren 
concesi
onat 
(mp)

Zona de 
încadrare 
a 
terenului

Valoarea 
terenului    
(lei)
fără TVAObiectivul 

construit

1. GROZAVU 
CRISTIAN

Jimbolia, 
str. 
Albinelor, 
nr. 29/a

402571 402571 28.05.2012 450 C 15.000 lei

Casă de 
locuit 
P+M

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

normative  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Timiş ;

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală 
- Serviciului Urbanism
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

    Nr. 124   din 31 mai 2012                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
      Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
       Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat situat pe str. Albinelor, 
nr. 29/a, înscris în CF 402571, topo. 502571, în suprafaţă de 450 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 3611 din 30.05.2012  al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Grozavu Cristian, în calitate 
de proprietar al locuinţei situată în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 29/a şi prin care se 
propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 450 mp cu preţul de 
15.000 lei (7.50 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident 
Management Consulting” SRL, la data de 28.05.2012.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,
situat pe str. Albinelor, nr. 29/a, înscris în CF 402571, topo. 502571, în suprafaţă de 
450 mp, către Grozavu Cristian.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 15.000 lei,   ( 
7.50 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident 
Management Consulting” SRL, la data de 28.05.2012.
Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.

Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de 
vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş;

- Serviciului  administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Grozavu Cristian.

Nr. 125       din 31 mai 2012                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                      Gheorghin Ionel

    
                                          CONTRASEMNEAZĂ,

            SECRETAR,
                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ      
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea şi garantarea împrumutului ce urmează să fie 
contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul Local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;
    Având în vedere referatul nr. 3780 din 30.05.2012 al Serviciului Buget 
Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane prin care se solicită aprobarea şi garantarea 
cu veniturile proprii din bugetul local, a împrumutului intern în sumă de 1.150.000 lei, 
ce urmează să fie contractat de către Spitalului Dr. Karl Diel pentru finalizarea 
proiectului „Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a 
pacienţilor”;

Ţinând cont de prevederile art. 61, art. 62 alin. (1) şi ar. 63 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
  În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „c”, şi alin. (6) lit. „a”, 
pct. 3, ale art. 45 alin. (2) pct. b, şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE

    Art. 1. - Se aprobă şi se garantează cu veniturile proprii din bugetul local, 
împrumutul în sumă de 1.150.000 lei, ce urmează să fie contractat de către Spitalului 
Dr. Karl Diel pentru finalizarea proiectului „Colaborare transfrontalieră în scopul 
îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor”.

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  Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

                  
  Nr. 126  din 31 mai 2012

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              
Gheorghin Ionel

                                             CONTRASEMNEAZĂ
                            SECRETAR,                                                                    
                                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
de modificare a art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 
23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 
401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2542 din 30.05.2012 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune modificarea art 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 116 din 23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului 
cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se modifică art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 
23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, 
Jimbolia, nr. cadastral A 380, care va avea următorul cuprins:

„ Art. 1. - Se aprobă dezlipirea unei parcele de 1.700 mp din terenul 
situat în Jimbolia, cuprins în C F.  401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia.”

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii,  aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.

Nr.  127     din 31 mai 2012                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
            Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   3682 / 31.05.2012

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 31 mai 2012

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Gheorghin Ionel
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15

Au absentat d-na Karancsi Gyorgyi şi d-l Macovei Bogdan.

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. 107 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. 108 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia acţiunii de 
casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 109 cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre atribuirea numărului stradal „14” pentru imobilul „Cantonul C.F.R.” 
situat pe str. Calea Kikindei.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 110 cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 111 cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren, 
propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii 112/1995, 
situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 4, înscris în C.F. nr. 402620 Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 112 cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de teren, în 
suprafaţă de 59 mp., situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu nr. 4, înscris în C.F. nr. 402620 
Jimbolia, către d-l Ambruş Emeric.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 113 cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care 
solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 15/2003, pe anul 2012.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 114 cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre de modificare a art. 1 pct. 8 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
14 din 26.01.2012 privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 115 cu unanimitate de voturi.



10. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în Jimbolia, strada T. Vladimirescu nr. 4, ap. 2, cuprins în CF 400645-C1-U2, top 
nr.2414-2417/1/II cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 116 cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în Jimbolia, strada Calea Timişorii nr. 20, cuprins in CF 401551, nr.top.2223 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 117 cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI 
ECATERINA, aflat în stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 118 cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI 
MARTIN, aflat în stare de insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 119 cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscal a unei sume încasate necuvenit cu 
titlu de ajutor de încălzire.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 120 cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor 
terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea 
finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 121 cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre de completare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 153 
din 28.07.2011  privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa 
totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, proprietatea 
Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 122 cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la 
implementarea proiectului „Un start bun în viaţă”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 123 cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan concesionat 
aflat în domeniul privat al oraşului, propus spre vânzare.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 124 cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat situat pe 
str. Albinelor, nr. 29/a, înscris în CF 402571, topo. 502571, în suprafaţă de 450 mp. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 125 cu unanimitate de voturi.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi garantarea împrumutului ce urmează să fie 
contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 126 cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre de modificare a art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 
23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. 
cadastral A 380.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 127 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 mai 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-na Karancsi Gyorgyi şi d-l Macovei Bogdan.
În continuare d-l Boldor 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 aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia acţiunii de casare şi 

valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria Jimbolia.
4. Proiect de hotărâre atribuirea numărului stradal „14” pentru imobilul „Cantonul C.F.R.” situat 

pe str. Calea Kikindei.
5. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 

Jimbolia.
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren, propus spre 

vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii 112/1995, situat în Jimbolia, 
str. Iuliu Maniu, nr. 4, înscris în C.F. nr. 402620 Jimbolia.

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de teren, în suprafaţă de 59 
mp., situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu nr. 4, înscris în C.F. nr. 402620 Jimbolia, către d-l Ambruş 
Emeric.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care solicită 
atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr. 
15/2003, pe anul 2012.

9. Proiect de hotărâre de modificare a art. 1 pct. 8 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 14 din 
26.01.2012 privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, strada T. Vladimirescu nr. 4, ap. 2, cuprins în CF 400645-C1-U2, top nr.2414-2417/1/II 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, strada Calea Timişorii nr. 20, cuprins in CF 401551, nr.top.2223 cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995.

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

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

14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscal a unei sume încasate necuvenit cu titlu de 
ajutor de încălzire.

15. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
16. Probleme curente ale primăriei.
17. Diverse.
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Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri 
ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării 
unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.

2. Proiect de hotărâre de completare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 153 din 
28.07.2011  privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală de 
2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia 
- Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.

3. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la implementarea proiectului 
„Un start bun în viaţă”.

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan concesionat aflat în 
domeniul privat al oraşului, propus spre vânzare.

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat situat pe str. 
Albinelor, nr. 29/a, înscris în CF 402571, topo. 502571, în suprafaţă de 450 mp. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi garantarea împrumutului ce urmează să fie contractat de 
către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

7. Proiect de hotărâre de modificare a art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.06.2011 
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380.

Conform ordinii alfabetice, preşedinte de şedinţă urmează d-l Gheorghin Ionel şi cu 
unanimitate de voturi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.  106

D-l Gheorghin supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Gheorghin supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Gheorghin supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 26.04.2012 care 

se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:
Ia cuvântul d-l primar care prezintă adresa nr. 4172 din 22 mai 2012 a Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Timiş prin care se aduce la cunoştiinţă faptul că, în conformitate cu prevederile OUG 
nr. 15/2012, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale acordate prin HG nr. 
255/2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat. 
Astfel, se solicită luarea măsurilor de rectificare a bugetului local cu suma de 640 mii.

D-l Kaba propune ca, luarea măsurilor solicitate prin adresa menţionată anterior, să fie amânată 
pentru o dată ulterioară, având în vedere faptul că oraşul Jimbolia a depus contestaţia împotriva 
prevederilor OUG nr. 15/2012 la Curtea de Apel Timişoara, iar Curtea Constituţională a decis că este 
neconstituţional textul din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 15, din 8 mai 2012, referitor la 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi acordate unităţilor 
administrativ teritoriale, dar textul deciziei nu a fost publicat în Monitorul Oficial.

D-l Primar spune că un exemplu de urmat este Consiliul Judeţean Timiş care nu a aprobat 
restituirea sumelor.

D-l Ciuciulete spune că hotărârea Curţii Constituţionale prevede că, dacă sumele au fost utilizate, 
sau dacă primăriile au datorii sau de cofinanţat proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, nu se pune 
problema restituirii.

D-l Niţoi propune să fie supusă la vot amânarea acestui punct, până la apariţia în Monitorul Oficial 
al deciziei Curţii Constituţionale şi până la soluţionarea contestaţiei.

D-l Gheorghin supune la vot amânarea rectificării bugetului local cu suma de 640 mii lei, care se 
aprobă cu unanimitate de voturi
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D-l Gheorghin prezintă referatul privind rectificarea bugetului local 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-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  107

D-l Gheorghin prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
local, 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-l Ciuciulete spune că la lucrări în continuare e trecută modernizarea str. Ion Vidu de 3-4 ani şi 

întreabă dacă se va termina? La lucrări de împădurire spune că e bătaie de joc, buruiană e de 1 m. 
Precizează că s-au angajat paznici de mediu, să fie puşi să taie buruiana. Spune că a crezut că se va face o 
zonă de împădurire în jurul oraşului, dar sunt bani aruncaţi degeaba, ar trebui un program de împădurire 
ar trebui în jurul oraşului o perdea de protecţie.

Ia cuvântul d-l Boldor care precizează că împăduririle s-au făcut pe terenuri care nu puteau fi  
folosite şi au fost salvate. Împăduririle au garanţie 5 ani. Paza de mediu nu are scopul de a interzice 
scoaterea gainilor pe stradă şi de a tăia buruienile, are scopul de a păzi zonele mărginaşe ale oraşului, să 
nu se arunce gunoiul, deoarece s-au cheltuit sume mari pentru curăţenie.

D-l Ciuciulete spune că, chiar dacă lucrarea e garantată, curăţenia tot trebuie făcută.
D-l Boldor spune că întreţinerea costă şi că se va lua legătura cu firma care a făcut împăduririle.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  108

D-l Gheorghin prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia 
acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate la 
Primăria Jimbolia.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că este primul document perfect valabil şi corect legat de casare.
D-l Boldor spune că este prima dată după 1990 când se fac casările în primărie. Până acum s-a 

mers cu propunerile de casare, dar nu s-a continuat, nu s-a executat casarea.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  109

D-l Gheorghin prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal „14” pentru imobilul 
„Cantonul C.F.R.” situat pe str. Calea Kikindei.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă

HOTĂRÂREA NR.  110

D-l Gheorghin prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile 
din oraşul Jimbolia.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  111

D-l Gheorghin prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de 
teren, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii 
112/1995, situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 4, înscris în C.F. nr. 402620 Jimbolia.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  112

D-l Gheorghin prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de teren, 
în suprafaţă de 59 mp., situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu nr. 4, înscris în C.F. nr. 402620 
Jimbolia, către d-l Ambruş Emeric.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  113

D-l Gheorghin prezintă referatul privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a 
tinerilor  care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, pe anul 2012.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că nu ştie cum s-a făcut tabelul, dar nu e complet, sau nu e verificat, sunt 

persoane pe listă care au primit apartament ANL sau au primit teren pentru casa.
D-l Niţoi spune că legea condiţionează  doar să nu aibă locuinţă în proprietate. Dacă au teren sau 

dacă au primit apartament în chirie nu îi elimină de pe listă.
D-l Boldor precizează că, atunci când se începe împărţirea propriu zisă a terenurilor, se fa face 

anchetă, dacă are locuinţă este eliminat, dacă are apartament în chirie va părăsi apartamentul.
D-l Ciuciulete întreabă când e va fi finalizat PUG-ul şi PUZ-ul de la cimitir?
D-l Toth întreabă dacă sunt şanse anul acesta să se termine PUZ-ul pentru locuinţe?
D-l Boldor spune că este o procedură anevoioasă, sunt multe avize de obţinut, e complicat.
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D-na Csutak întreabă câte locuri de casă vor fi în zona cimitirului.
D-l Boldor spune că aproximativ 60 de locuri.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  114

D-l Gheorghin prezintă referatul privind modificarea art. 1 pct. 8 al Hotărârii Consiliului 
Local Jimbolia nr. 14 din 26.01.2012 privind organizarea păşunatului pe raza oraşului 
Jimbolia.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  115

D-l Gheorghin prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, strada T. Vladimirescu nr. 4, ap. 2, cuprins în CF 400645-C1-
U2, top nr.2414-2417/1/II cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  116

D-l Gheorghin prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, strada Calea Timişorii nr. 20, cuprins în CF 401551, nr. 
top.2223 cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  117

D-l Gheorghin prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
PETROVICI ECATERINA, aflat în stare de insolvabilitate.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  118

D-l Gheorghin prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
PETROVICI MARTIN, aflat în stare de insolvabilitate.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  119

D-l Gheorghin prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscal a unei sume încasate 
necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  120

D-l Gheorghin prezintă referatul privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere 
asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, precum şi 
aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  121

D-l Gheorghin prezintă referatul privind completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 153 din 28.07.2011  privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 
mp din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, 
proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  122

D-l Gheorghin prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit 
Jimbolia la implementarea proiectului „Un start bun în viaţă”.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  123
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D-l Gheorghin prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan 
concesionat aflat în domeniul privat al oraşului, propus spre vânzare.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  124

D-l Gheorghin prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 
concesionat situat pe str. Albinelor, nr. 29/a, înscris în CF 402571, topo. 502571, în suprafaţă 
de 450 mp.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  125

D-l Gheorghin prezintă referatul privind aprobarea şi garantarea împrumutului ce urmează 
să fie contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig spune că nu se aminteşte în hotărâre de dobânzi.
D-l Niţoi spune că nu este bază legală pentru garantarea acestor dobânzi.
D-na Călina, contabilul Primăriei, spune că în acest moment nu se cunoaşte cuantumul acestor 

dobânzi, când se va ştii acest cuantum se va aproba de Consiliul Local.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  126

D-l Gheorghin prezintă referatul privind modificare a art 1 din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 116 din 23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, 
Jimbolia, nr. cadastral A 380.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  127

Se trece la Diverse:
D-l Boldor mulţumeşte consilierilor pentru colaborare în aceşti 4 ani, consideră că Consiliul Local 

şi-a făcut datoria, a realizat lucruri deoebite pentru oraş, de multă lume lăudate, dar şi criticate de alţii. S-
au finalizat şi s-au început proiect importante pentru oraş. D-l Boldor urează succes în alegeri tuturor 
candidaţilor.
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D-l Niţoi mulţumeşte pentru colaborare, spune că o singură hotărâre a fost atacată în contencios şi 
urează succes în alegeri.

D-l Postelnicu mulţumeşte pentru colaborare şi suport.
D-l Kaba mulţumeşte pentru colaborare şi îndeamnă la o campanie electorală decentă, aşa cum a 

fost până în acest moment. Spune că s-au aprobat hotărâri importante pentru dezvoltarea oraşului.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Gheorghin 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,
Gheorghin Ionel

                    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.  3881 din  30.05.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2012;

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

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


HOTĂRĂŞTE


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

·  mii lei –


COD

AN
TR. II
  TR. IV


VENITURI – TOTAL






1.071
   850
   221

1. Cote defalcate din impozitul pe venit


040201
     60
    85
  - 25


2. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată

330228
      8          8
      0


3. Donaţii şi sponsorizări




370201
      9
      9
      0


4. Subvenţii de la bugetul de stat pentru susţinerea


    proiectelor finanţate din FEN postaderare


420220
    16
    16
      0


5. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pt.


    finanţarea unor activităţi




430220
  946
   700
   246


6. Fondul European de Dezvoltare Regională

450201
    32
     32
      0


CHELTUIELI – TOTAL






1.071
    850
    221


1. Alte servicii publice generale



5402

     0
      25
   - 25



- cheltuieli de personal



540210
     0           25
   - 25


2. Învăţământ





6502

     60
      60
       0



- bunuri şi servicii




650220
     60
      60
       0


3. Cultura, recreere şi religie



6702

   955
    709
    246



- bunuri şi servicii




670220
       9
        9
       0



- cheltuieli de capital (împăduriri)


670271
   946
    700
    246


4. Transporturi





8402

     56
      56
       0



- bunuri şi servicii




840220
       8
        8
       0



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe 



   nerambursabile




840256
     48
      48
       0


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei 

Prefectului – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

- DGFP Timiş.

Nr.     107   din 31 mai 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                                                                        Gheorghin Ionel

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. 3886 din 30 mai  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 7 – Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia în valoare de 946 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 1.446 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.449 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.   108     din 31 mai 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Gheorghin Ionel

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii 

acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi 

a mijloacelor fixe uzate la Primăria Jimbolia

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3157 din  15.05.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;


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 procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.   109  din 31 mai 2012
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ











Gheorghin Ionel





CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                       
 Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  atribuirea numărului stradal „14” pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Popa Octavian Petru, situat pe str. Calea Kikindei


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 3684 din 24.05.2012 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 


„14 str. Calea Kikindei” – pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Popa Octavian Petru;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „14 str. Calea Kikindei” – pentru imobilul „Cantonul CFR”, aflat în proprietatea domnului Popa Octavian Petru, situat la intersecţia Drumului Naţional DN59C cu trecerea la nivel cu calea ferată, la ieşirea din Jimbolia către Comloşu Mic.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· D-lui Popa Octavian Petru


Nr. 110 / 31 mai 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                  Gheorhin Ionel


                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3844 din 30.05.2012 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din 

Oraşul Jimbolia, după cum urmează :


1. Apartamentări


a) Imobil în str. Calea Mărăşeşti, nr. 10, înscris în CF nr. 402512 Jimbolia, nr. topo. 402512.


b) Imobil în str. Clarii Vii (Grădiniţa), înscris în CF nr. 402615 Jimbolia, nr. topo. 402615-C8

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI.


            Nr.  111  din 31 mai 2012                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









              Gheorghin Ionel


                                         CONTRASEMNEAZĂ,


                                                SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


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


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 




Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 3767 din 28.05.2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”Confident Management Consulting” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 




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


HOTĂRĂŞTE


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

		Nr.crt.

		Numele şi prenumele  solicitantului



		Adresa imobilului

		Nr.


CF

		Nr.


topo

		Data întocmirii rap. de eval.întoc-mit de SC Confident Management Consulting” SRL

		Supraf.


teren atribuit gratuit (mp)

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

		Valoarea terenului    (lei)


fără TVA



		1.

		AMBRUŞ EMERIC

		Iuliu Maniu, nr. 4

		402620

		2336

		18.05.2012

		322

		59

		2.200 lei





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  Administraţie Publică Locală 


· Serviciului Urbanism


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


    Nr.    112    din 31 mai 2012 

   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










                     Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,







       SECRETAR,







       Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 4

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  referatul nr. 2545 din 28.05.2012  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Ambruş Emeric, în calitate de proprietar al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 4 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 59 mp cu preţul de 2.200 lei (8,48 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 18.05.2012, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 322 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 57/22.04.2003.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Ambruş Emeric a suprafeţei de 59  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF 402620, cu nr. topo 2336 din Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 4.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 2.200 lei,   (8,48euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 18.05.2012.


Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.


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


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului  administraţie publică locală ;


-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· D-lui Ambruş Emeric.

Nr.  113   din 31 mai 2012                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                      Gheorghin Ionel

                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, pe anul 2012.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 3784 din 28 mai 2012 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea tabelului cu ordinea de prioritate a tinerilor care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe şi Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 31/20.04.2006, privind stabilirea criteriilor proprii de repartizare a terenurilor;


Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) şi  art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă tabelul nominal cu ordinea de prioritate pentru atribuirea de teren în vederea construirii unei locuinţe, în baza prevederilor Legii nr. 15/2003, pentru anul 2012, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


 - Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;


- Cetăţenilor prin presă şi afişare.

Nr. 114 din 31 mai 2012                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                         Gheorghin Ionel


                 


                             CONTRASEMNEAZĂ,





         SECRETAR,






Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


de modificare punctului 8 art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 14 din 26.01.2012  privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 3741 din 28.05.2012 al Serviciului  Urbanism prin care 


se propune modificarea pct. 8 art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 14 din 26.01.2012  privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se modifică pct. 8 art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 14 din 26.01.2012  privind organizarea păşunatului pe raza oraşului Jimbolia, care va avea următorul cuprins:


„Art. 1.


(8) – Păşunatul, plimbatul şi staţionarea animalelor pe păşune în perioada interzisă, cât şi pe terenurile agricole şi domeniul public (spaţiile verzi şi parcurile din oraş, baza de agrement din zona bălţilor, canalele de desecare din extravilanul oraşului), potrivit Legii 214/2011 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 500 lei la 1500 lei”.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


Nr.  115 / 31 mai 2012                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                               Gheorghin Ionel


                                  CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA


privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, ap. 2 cuprins în C.F. nr.  400645-C1-U2, topo. 2414-2417/1/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 3865 din 30 mai 2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, ap. 2, în suprafaţă de 225 mp, cuprins în C.F. nr. 400645-C1-U2, topo. 2414-2417/1/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului PURCARU PETREA , a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, ap. 2, în suprafaţă de 225 mp, cuprins în C.F. nr. 400645-C1-U2, topo. 2414-2417/1/II , cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 307 mp curte şi 690 mp grădină va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.


Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra terenului prevăzut la art.1 alin. 2, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului   administraţie publică locală ;


· Serviciului  impozite şi taxe locale


· D-lui Purcaru Petrea.


Nr.  116         din 31 mai 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









     Gheorghin Ionel                     


                                  


                            CONTRASEMNEZĂ,





SECRETAR,





 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 20, ap. 2 cuprins în C.F. nr.  401551, topo. 2223, 2224, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 101/20.03.2001 şi referatul nr. 3866 din 30 mai 2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Calea Timişorii, nr. 20, ap. 2, în suprafaţă de 205 mp, cuprins în C.F. nr. 401551, topo. 2223, 2224, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei SZABO ELISABETA, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 20, ap. 2, în suprafaţă de 205 mp, cuprins în C.F. nr. 401551, topo. 2223, 2224, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 80 mp curte şi 119 mp grădină va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.


Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra terenului prevăzut la art.1 alin. 2, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului   administraţie publică locală ;


· Serviciului  impozite şi taxe locale


· D-nei Szabo Elisabeta.


Nr.  117    din 31 mai 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









     Gheorghin Ionel                     


                                  


                            CONTRASEMNEZĂ,





SECRETAR,





 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI ECATERINA aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3841 din 28 mai 2012 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 392 lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI  ECATERINA cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 19, care a decedat la data de 02.05.2012;


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 392 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI ECATERINA, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 19, care a decedat la data de 02.05.2012.


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.  118    din 31 mai 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                      Gheorghin Ionel






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI MARTIN aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3840 din 28 mai 2012 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 144 lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI  MARTIN cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 26, care a decedat la data de 02.05.2012;


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 144 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului PETROVICI MARTIN, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 26, care a decedat la data de 02.05.2012.


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.  119    din 31 mai 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                      Gheorghin Ionel






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 232 lei, încasată necuvenit, cu titlu de ajutor de încălzire, de d-na Petrovici Ecaterina

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3483 din 16 mai 2012 al Serviciului social prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 232 lei, încasate necuvenit, cu titlu de ajutor de încălzire, de d-na Petrovici Ecaterina;


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 232 lei 


încasate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire de d-na Petrovici Ecaterina, care a decedat în luna mai 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.


· Serviciului Social.


Nr.  120 din 31 mai 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                      Gheorghin Ionel






                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3664 din 24.05.2012 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Registrul Agricol prin care  se propune adoptarea unei hotărâri aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se acordă dreptul de uz asupra terenurilor aflate în propietatea publică a oraşului Jimbolia pentru executarea lucrărilor necesare realizării capacităţilor energetice şi a realizării transportului agabaritic, în favoarea SC Compania Eoliană SA: De 482/1, De 546, De 455, De 581/1.

Art. 2. – Se acordă dreptul de uz pentru acces în vederea asigurării funcţionării normale a capacităţii, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare, asupra următoarelor terenurilor aflate în proprietatea publică a Oraşului Jimbolia: De 482/1, De 546, De 455, De 581/1.

Art. 3. – Se acordă servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană şi pentru instalarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora (în condiţiile legii), asupra următoarelor terenurilor aflate în proprietatea privată a Oraşului Jimbolia: De 482/1, De 546, De 455, De 581/1.

Art. 4. – S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. va organiza,  executa şi finanţa


lucrările de reparaţii ale acestor terenuri şi drumuri, conform legislaţiei în vigoare şi în baza unui acord de execuţie-finanţare.


Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;

- SC Compania Eoliană SA


Nr.  121     din 31 mai 2012


               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










    Gheorghin Ionel





CONTRASEMNEAZĂ,






       SECRETAR,






         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE


de completare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 153 din 28.07.2011  privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia , nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 3809 din 29.05.2012 al Serviciului  Urbanism prin care 


se propune completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 153 din 28.07.2011;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 28.07.2011, şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Se aprobă dezlipirea şi ieşirea din indiviziune a terenului în 


suprafaţă de 400 mp din suprafaţa totală de 2.151 mp, înscris în CF nr. 401268 Jimbolia (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 648 Jimbolia), nr. topo. 1816-1818, proprietatea Oraşului Jimbolia - Domeniu privat, situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4”


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


Nr. 122 / 31 mai 2012                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                               Gheorghin Ionel


                                  CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la implementarea proiectului „Un start bun în viaţă”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3763 din 29 mai 2012 al biroului social prin care se propune 


participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la implementarea proiectului „Un start bun în viaţă”;


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 


Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia la implementarea proiectului „Un start bun în viaţă”.

Art. 2. – Se aprobă Acordul de colaborare cu Centrul Step by Step pentru 


Educaţie şi Dezvoltare Profesională şi Inspectoratul Şcolar Timiş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării acestul proiect, în sumă de 15.000 lei, reprezentând contravaloarea a 3 mese pe zi pentru 5 copii proveniţi din familii defavorizate, pentru o perioadă de 2 ani.



Suma este prevăzută la capitolul bugetar 68.02 – Asistenţă socială.

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;


· Grădiniţei cu program prelungit Jimbolia

· Serviciului  social.


Nr. 123 din 31 mai 2012                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                      Gheorghin Ionel                      


                                         CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan concesionat aflat în domeniul privat


al oraşului, propus spre vânzare


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 3885 din 30.05.2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune 


însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare teren intravilan concesionat ce urmează a fi vândut concesionarului, care a construit obiectivul stabilit prin contractul de concesiune, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”Confident Management Consulting” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 



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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare teren intravilan concesionat aflat în domeniul privat al oraşului, urmează a fi vândut concesionarului, care a construit obiectivul stabilit prin contractul de concesiune, după cum urmează:


		Nr.crt.

		Numele şi prenumele  solicitantului




		Adresa terenului

		Nr.


CF

		Nr.


topo

		Data întocmirii rap. de eval.întoc-mit de SC Confident Management Consulting” SRL

		Supraf.


teren concesionat (mp)

		Zona de încadrare a terenului

		Valoarea terenului    (lei)


fără TVA



		

		

		Obiectivul construit

		

		

		

		

		

		



		1.

		GROZAVU CRISTIAN

		Jimbolia, str. Albinelor, nr. 29/a

		402571

		402571

		28.05.2012

		450

		C

		15.000 lei



		

		

		Casă de locuit P+M

		

		

		

		

		

		





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  Administraţie Publică Locală 


· Serviciului Urbanism


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


    Nr. 124   din 31 mai 2012 

   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










      Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,







       SECRETAR,







       Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat situat pe str. Albinelor, nr. 29/a, înscris în CF 402571, topo. 502571, în suprafaţă de 450 mp


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 3611 din 30.05.2012  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitului Grozavu Cristian, în calitate de proprietar al locuinţei situată în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 29/a şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 450 mp cu preţul de 15.000 lei (7.50 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 28.05.2012.


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,


situat pe str. Albinelor, nr. 29/a, înscris în CF 402571, topo. 502571, în suprafaţă de 450 mp, către Grozavu Cristian.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 15.000 lei,   ( 7.50 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Confident Management Consulting” SRL, la data de 28.05.2012.


Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.


Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului  administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


- D-lui Grozavu Cristian.


Nr. 125       din 31 mai 2012                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                      Gheorghin Ionel


                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel


ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ






     


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea şi garantarea împrumutului ce urmează să fie contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul Local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;


    
Având în vedere referatul nr. 3780 din 30.05.2012 al Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane prin care se solicită aprobarea şi garantarea cu veniturile proprii din bugetul local, a împrumutului intern în sumă de 1.150.000 lei, ce urmează să fie contractat de către Spitalului Dr. Karl Diel pentru finalizarea proiectului „Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor”;



Ţinând cont de prevederile art. 61, art. 62 alin. (1) şi ar. 63 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

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


HOTĂRĂŞTE


    
Art. 1. - Se aprobă şi se garantează cu veniturile proprii din bugetul local, împrumutul în sumă de 1.150.000 lei, ce urmează să fie contractat de către Spitalului Dr. Karl Diel pentru finalizarea proiectului „Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor”.

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  Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane;


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia


  Nr. 126  din 31 mai 2012


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              









Gheorghin Ionel


                                             CONTRASEMNEAZĂ


                        

    SECRETAR,                                                                    


                                                     Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

de modificare a art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2542 din 30.05.2012 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune modificarea art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380;


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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se modifică art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.06.2011 privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380, care va avea următorul cuprins:


„ Art. 1. - Se aprobă dezlipirea unei parcele de 1.700 mp din terenul 

situat în Jimbolia, cuprins în C F.  401254, Jimbolia, nr. cadastral A 380.


Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului 


Jimbolia.”


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;

- OCPI Timiş.


Nr.  127     din 31 mai 2012
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









            Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 




