
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  4959 din 05.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

- mii lei -
COD        TRIM III

VENITURI – TOTAL 268
1. Cote defalcate din impozitul pe venit 040201     82
2. Alte impozite şi taxe 180250       4
3. Venituri din vânzarea unor bunuri 390207       3
4. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii
    derulării proiectelor finanţate din FEN 420220     86
5. Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45020101    62
6. Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45020102     31

CHELTUIELI – TOTAL 416
1. Sănătate 6602   148

- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 660256   148
(sume din excedentul bugetului local)

2. Asistenţa socială 6802   179
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 680256   179

3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002     15
- cheltuieli de capital 700271     15

4. Transporturi 8402     74
- bunuri şi servicii 840220     74

             Art. 2. – Se aprobă ca, deferenţa de 148 mii lei între venituri şi cheltuieli, să se 
efectueze din excedentul bugetului local rezultat din anii precedenţi.                                                                           

Art. 3. – 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.   136   din 12 iulie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                        Ciuciulete Petru

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. 5609 din 27.07.2012 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 A – Lucrări în continuare se suplimentează punctul 1 –
Cadastru imobiliar edilitar + bancă de date cu suma de 37 mii lei, rezultând un 
TOTAL Cap. A de 439 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.501 mii lei.

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

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

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

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

Nr.  137 din 31 iulie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Ciuciulete Petru

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 4408 din 05.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2012, după cum urmează :

                                                                                                       -mii lei-

COD TRIM III
VENITURI – TOTAL 207,85
1.Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
    de sănătate 331021 -  2,31

      
2.Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate
   parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate
   din FEN postaderare 421039 210,16

CHELTUIELI – TOTAL 207,85
1. Sănătate 6610 207,85

- bunuri şi servicii 661020 -  2,31
- programe din FEDR 661056 210,16

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

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

Nr. 138 din 12 iulie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   
   Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4878 din 05.07.2012 al Serviciului Urbanism  şi 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

- La Capitolul C – Dotări, se introduce punctul 8 – Licenţe antivirus (Spital) –
3 buc. în valoare de 0,56 mii lei, se introduce punctul 9 – Centrifugă pentru 
laborator în valoare de 11 mii lei, se reduce punctul 1 – Monitor pentru 
urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu 0,56 mii lei şi se reduce 
punctul 4 – Concentrator de oxigen (Spital) cu 11 mii lei, rezultând un Total 
Dotări de 142,15 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 165,40 mii lei lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

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

Nr.   139     din 12 iulie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Ciuciulete Petru

     CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 4962 din 06.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2012 aprobate prin H.C.L. nr. 2 din 26.01.2012, modificată prin H.C.L.
nr. 85/22.03.2012 şi  H.C.L. nr. 105/26.04.2012, după cum urmează:
În cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:
               - Se transformǎ funcţia paznic, gradaţie 5, clasa de salarizare 21, coefficient de 
ierarhizare 1,64 în paznic, gradaţie 2, clasa de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38. 
Postul de paznic este vacant datorită încetării contractului individual de muncă al persoanei 
care ocupa acest post, conform art. 56 lit. c din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată (pensionare pentru limită de vârstă);         

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2011 pentru stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile publice şi instituţiile publice cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Statelor de funcţii  pentru anul 2012,  conform 
anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul 
Timiş ;

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.   140   din 12 iulie 2012                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                        Ciuciulete Petru

                

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



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. 4961 din 05.07.2012 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. Dezlipiri
a) Teren în oraşul Jimbolia, în incinta ştrandului termal, înscris în CF 

nr. 401438 Jimbolia, nr. topo. 401438, în suprafaţă totală de 4.149 
mp în două parcele, de 1.350 mp, respectiv 2.799 mp.

b) Teren în oraşul Jimbolia, în incinta ştrandului termal, înscris în CF 
nr. 401431 Jimbolia, nr. topo. 401431 în suprafaţă totală de 26.339 
mp în două parcele de 150 mp., reprectiv 26.189 mp.

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.   141    din 12 iulie 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Ciuciulete Petru

                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                SECRETAR,

    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea demolării staţiei vechi de epurare a apelor uzate din oraşul 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4965 din 05.07. 2012 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care  se propune  demolarea staţiei vechi de epurare a apelor uzate din oraşul 
Jimbolia, situată în extravilan, înscrisă în CF nr. 401600, nr. topo. 401600, imobilul 
aparţinând domeniul public al oraşului Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „c”, alin.(9) şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă demolarea staţiei vechi de epurare a apelor uzate din oraşul 
Jimbolia, situată în extravilan, înscrisă în CF nr. 401600, nr. topo. 401600, aparţinând 
domeniului public al oraşului Jimbolia.

Obiectivele care urmează a fi demolate sunt:
a) Bazin de liniştire;
b) Desnisipator;
c) Decantor primar;
d) Staţie de pompare pentru decantoare primare;
e) Bazin de aerare 1;
f) Bazin concentrator;
g) Decantor secundar;
h) Staţie pompare nămol;
i) Staţie pompare apă epurată;
j) Bazin de aerare 2;
k) Platforme uscare nămol.

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

Nr.  142  din 12 iulie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
         Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului DEACONESCU 
ALEXANDRU aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4934 din 04 iulie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 
lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului DEACONESCU ALEXANDRU 
cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 5A, ap. 16, care a decedat la 
data de 23.04.2012;

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 200 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului DEACONESCU ALEXANDRU cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 5A, ap. 16, care a decedat la 
data de 23.04.2012.

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.  143  din 12 iulie 2012                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                      Ciuciulete Petru

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia în  Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 4658 din 05 iulie 2012 prin care se propune 

desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 3 , alin. 
(9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului 
Jimbolia în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. Karl Diel” 
Jimbolia, următorii  :

1. D-l consilier Tinei Valentin – membru;
2. D-l consilier Scrob Radu Nicolae – membru; 
3. D-l consilier Kasa Ioan Tiberiu – membru supleant;
4. D-l consilier Mihăilă Timotei – membru supleant.
Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 128 din 24.06.2010 şi a 
HCL 

nr. 132 din 22.07.2010.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia;
- celor prevăzuţi la art. 1

Nr.  144   din 12 iulie 2012  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                    Ciuciulete Petru

                               CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliile de administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul 
instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 4859  din 05 iulie 2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. prin 

care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliile de administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de 
învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 5619 din 11.11.2010 privind modificarea 
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9), art. 45 
şi art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, 
după cum urmează :

 d-l Gorgan Daniel – pentru învăţământul preşcolar.
 d-na Ferescu Laura Mărioara – pentru învăţământul şcolar;
 d-l Barna Petru Ladislau – pentru învăţământul liceal;
Art. 2. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 

comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, 
după cum urmează:

 d-l Toth Gabor în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii formată la nivelul 
instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia;

 d-l Corneanu Constantin în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
formată la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul 
Jimbolia 

Art. 3. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 47 din 21.08.2008, HCL nr. 94 din 
23.10.2008, HCL nr. 160 din 23.09.2010, HCL nr. 181 din 14.10.2011 şi a HCL nr. 219 din 
24.11.2011.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală ;
- Unităţilor de învăţământ;
- celor prevăzuţi la art.1

Nr. 145  din 12 iulie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
          Ciuciulete  Petru

  VIZAT,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  4966 din  05.07.2012 al serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, în 
sumă de 226.404,83 lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
                                                                                         

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

Nr.    146      din 12 iulie 2012   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                   Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                         Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 
2050 din 24.07.1998 pentru suprafaţa de 150 mp teren, încheiat cu 
S.C. ORANGE ROMÂNIA S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  4973 din 09 iulie 2012 al Serviciului Urbanism prin 

care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 
2050/24.07.1998, încheiat cu S.C. ORANGE ROMÂNIA S.R.L.,   pe o 
perioadă de 2 ani, prin respectarea aceloraşi condiţii stipulate la încheierea 
acestuia, respectiv a condiţiilor  din Actul adiţional nr.1 din data de 13.02.2009, 
art.2, art.3, art.4.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”a”, art. 123 
alin. (1) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se prelungeşte durata contractului de închiriere nr. 
2050/24.07.1998 încheiat cu S.C. ORANGE ROMÂNIA S.R.L.,  pe o perioadă 
de 2 ani,  prin respectarea aceloraşi condiţii stipulate la încheierea acestuia, 
respectiv a condiţiilor  din Actul adiţional nr.1 din data de 13.02.2009, art.2, 
art.3, art.4.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caractre 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală ;
- Serviciului impozite şi taxe locale;
- Serviciului urbanism
- SC ORANGE ROMÂNIA SRL.

Nr.  147   din 12 iulie 2012           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciuciulete Petru 

   
                               CONTREASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul Banat Triplex 
Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2, al 
cărui membru este, în vederea participării la proiectul cu titlul 
Strengthening Co-operation and Network Resources in Favour for Achieving 
Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în 
favoarea realizării creşterii economice

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând  referatul 5026  din 09.07. 2012  al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se 
propune asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul Banat Triplex Confinium din 
Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2, al cărui membru este, în vederea 
participării la proiectul cu titlul Strengthening Co-operation and Network Resources in 
Favour for Achieving Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a resurselor de 
reţea în favoarea realizării creşterii economice şi în vederea alocării din bugetul local a 
resurselor financiare necesare implementării acestui proiect, în valoare de 14.287 EURO în 
trei rate, după cum urmează: 8.956 EURO în mai  2012; 2.666 EURO în octombrie şi 2.665 
EURO  în februarie 2013.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul Banat Triplex 
Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2 în vederea derulării şi 
susţinerii financiare a proiectului cu titlul Strengthening Co-operation and Network 
Resources in Favour for Achieving Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a 
resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice.

Art. 2. - Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării acestui 
proiect, în valoare de 14.287 EURO în trei rate, după cum urmează: 8.956 EURO în mai  
2012; 2.666 EURO în octombrie şi 2.665 EURO  în februarie 2013.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.   148 din 12 iulie 2012                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Ciuciulete Petru

                                              CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR,

                 Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA

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

          Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 2027/09.07.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin 

care se propune participarea Consiliului Local Jimbolia, care este membru GECT, la 
realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea 
realizării creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor 
for achieving economic growth), implementat de către GECT – ul Banat Triplex Confinium 
din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului Local Jimbolia, care este membru GECT,  
la realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea 
realizării creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor 
for achieving economic growth) implementat de către GECT – ul Banat Triplex Confinium 
din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2.
          Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării 
proiectului în valoare de 14.287 Euro în trei rate, după cum urmează: 8.956 euro în luna mai 
2012, 2.666 euro în luna octombrie 2012 şi 2.665 în luna februarie 2013. 

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

Art. 3. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 74 din 22 martie 2012.
Art. 4. –   Prezenta hotărâre se comunică:

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

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

Nr.  149 din 12 iulie  2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciuciulete Petru

                                     
                                       Contrasemnează
                                              Secretar

         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind împuternicirea reprezentanţilor legali de a dispune de conturi                

la Banca Comercială Romănă SA

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.5088 din 10 iulie 2012 al compartimentului buget, 

contabilitate prin care se propune aprobarea persoanelor cu drept de semnătură  la BCR SA 
pentru conturile deschide pe numele Primăriei oraşului Jimbolia”,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi art.45 din Legea administraţiei publice 
locale nr.21572001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă persoanele cu drept de semnătură la BCR SA pentru 
conturile deschise în numele oraşului Jimbolia, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Tip
semnătură

1. Postelnicu Darius-Adrian primar I
2. Gorgan Daniel viceprimar I
3. Călina Sorina şef serviciu buget,

contabilitate
II

4. Groza Florica Eleonora inspector II
Art.2. –  Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.21. din 28 ianuarie 2010.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :

-Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a 
Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciul buget-contabilitate;
- BCR SA.

Nr.   150     din 12 iulie 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind  desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a 
        Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.5134 din 11 iulie 2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Jimbolia, în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal TIMIŞ;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(7) lit.c şi art.45  alin.(3) 
din Legea nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE

  Art.1. – Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Jimbolia, în 
Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ D-ul 
POSTELNICU DARIUS-ADRIAN, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, născut la 
data de 21.02.1971, în Jimbolia, judeţul Timiş, domiciliat în Jimbolia, posesor al C.I. seria 
TM, nr. 878017, eliberat de S.P.C.L.E.P. Jimbolia, la data de 02.02.2011.

Art.2. – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Drecţiei pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;
- Cetăţenilor prin afişare, presă, e-mail;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
         Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

NR. 151
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 12 iulie 2012
Cu un număr de voturi din totalul de    consilieri în funcţie
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 12 iulie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Jimbolia.

D-l Postelnicu, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi 16.

Absentează: d-l Kasa Tiberiu
În continuare d-l Postelnicu prezintă :

ORDINE DE ZI

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

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

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

publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2012.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statelor de funcţii pe anul 2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de cadastru la unele imobile din 

oraşul Jimbolia.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării Staţiei de epurare Jimbolia, imobil identificat în 

CF 400328, nr. topo. 400328.
8. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului DEACONESCU 

ALEXANDRU, aflat în stare de insolvabilitate.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Consiliul de 

administraţiei al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
10. Poiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Consiliile de 

administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar 
şi liceal din oraşul Jimbolia.

11. Probleme ale comisiilor de specialitate.
12. Probleme ale Primăriei.
13. Diverse.

  Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2050 din 

24.07.1998 pentru suprafaţa de 150 mp teren, încheiat cu S.C. ORGANGE ROMÂNIA S.R.L.
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul Banat Triplex 

Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2, în vederea participării la 
proiectul cu titlul Strengthening Co-operation and Network Resources in Favour for 
Achieving Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea 
realizării creşterii economice.
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4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
“Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice” 
(Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving economic growth).

5. Proiect de hotărâre privind înputernicirea reprezentanţilor legali de a dispune de conturi la Banca 
Comercială Romănă SA.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ

Conform Hotărârii nr.  133 din 28 iunie 2012 preşedinte de şedinţă este  D-l Ciuciulete Petru.
D-l Ciuciulete supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciuciulete supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciuciulete supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 28 iunie 2012 şi care se 

aprobă cu  15 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” ( d-l Pop Constantin) şi se adoptă.
D-na Ferescu spune că nu sunt mulţumiţi unii consilieri de comisile la care au fost repartizaţi.
Ieri la şedinţa de comisie au lipsit o parte din membrii şi nu s-a putut alege preşedintele şi 

secretarul comisiei de cultură, din care fac parte.
D-l Postelnicu intervine şi precizează că nu au nici o scuză pentru absenţa lor, vor fi declaraţi 

absenţi şi vor fi sancţionaţi conform legii.
D-l Niţoi precizează că aprobarea procesul-verbal din şedinţa anterioară nu are legătură cu 

comisiile de specialitate, se aproba doar dacă nu au fost semnalate probleme legate de consacrarea 
şedintei. 

Se trece la ordinea de zi:

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 136

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea privind modificarea Listei de investiţii 
finanţate din bugetul local, pentru anul 2012. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 137
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 138

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

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre,

dar doreşte nişte detalii legate de punctual 6 din lista de investiţii.
D-l Ciuciulete intervine şi menţionează că punctual 6 din lista de investiţii, a fost oprobat într-o 

şedinţă anterioară.
D-l Niţoi precizează că se discută doar modificările aduse la  lista de investiţii.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 139

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Statelor de funcţii pe anul 2012.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi precizează că modificarea Statelor de funcţii a fost necesară, deoarece un paznic a ieşit 

la pensie şi trebuie angajat altul.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 140

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea efectuării unor lucrări de cadastru la 
unele imobile din oraşul Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu menţionează faptul că urmare aconstruirii sălii de  sport din incinta ştrandului 

termal, a primit un alt teren echivalent mai în spatele incintei.
D-na Ferescu solicită detalii cu privire la contractul de colaborare.
D-l Niţoi precizează că contractul de colaborare a fost încheiat pe 22 ani.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 
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se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 141

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea demolării Staţiei de epurare Jimbolia, 
imobil identificat în CF 400328, nr. topo. 400328.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 142

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
DEACONESCU ALEXANDRU, aflat în stare de insolvabilitate.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 143

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Jimbolia în Consiliul de administraţiei al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Toth întreabă de ce nu se poate să fie şi d-l Kaba în Consiliul de administraţie al Spitalului 
orăşenesc „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

D-l Niţoi intervine şi spune ca nu se poate, aşa prevede legea.
D-l Toth întreabă cum s-au desemnat acei 4 membrii.
D-l Postelnicu precizează că s-a procedat exact ca şi până în prezent, la înţelegerea formaţiunilor 

politice prezente în consiliul local.  
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă 12 voturi “pentru” şi 4 

“abţineri” ( d-l Kaba, d-l Meszaros, d-l Prcsina şi d-l Tot ) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 144

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Jimbolia în Consiliile de administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de 
învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură şi menţionează că cei 2 membrii prezenţi la 



5

şedinţa de comisie au fost de acord şi avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi menţionează ca pâna la următoarea şedinţă comisia să aleagă neapărat un preşedinte şi 

secretar.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă 15 voturi “pentru” şi 1 

“abţinere” (d-l Prcsina) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 145

               D-l Ciuciulete prezintă referatul privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 146

               D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
închiriere nr. 2050 din 24.07.1998 pentru suprafaţa de 150 mp teren, încheiat cu S.C. ORANGE 
ROMÂNIA S.R.L.
               D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 147

               D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul 
Banat Triplex Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2, în vederea 
participării la proiectul cu titlul Strengthening Co-operation and Network Resources in Favour for 
Achieving Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea 
realizării creşterii economice.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Kaba face precizarea că s-a discutat în martie pentru a face un birou în Jimbolia, pentru a fi 

centrul la Jimbolia.
D-l Ciuciulete întreabă la ce ne ajuta.
D-l Kaba spune că aduce fonduri europene.
D-l Pop întreabă dacă aceste fonduri sunt rambursabile şi ni se vor restitui aceşti bani.
D-l Niţoi precizează că se restituie bani în totalitate.
D-l Kaba spune că centrul finanţează tot.
D-l Niţoi intervine şi spune că este un fel de împrumut, iar bani se vor restitui.
D-l Kaba face precizarea că este menţionat în referat acest fapt, privind restituirea acestor bani.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 148
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              D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia la 
realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării 
creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving 
economic growth).
               D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 149

  D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind împuternicirea reprezentanţilor legali de a 
dispune de conturi la Banca Comercială Romănă SA.
              D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 150

              D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind desemnarea reprezentantului în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ
              D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 151

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
D-l Toth precizează că s-au făcut modificări la comisia socială şi  nu mai este secretar.
D-na Ferescu precizează că au hotărăt în lipsa celor doi membrii ca secretar să fie d-l Kasa.
D-l Niţoi menţionează că toate absenţele trebuiesc anunţate conform legii la Preşedintele de 

şedinţa sau la Primărie, ca urmare a trei absenţe nemotivate se pot înlocui cu un alt membru.
D-na Ferescu spune că doreşte o listă cu nr. de telefon a Consilierilori locali.
D-l Ciuciulete propune pentru şedinţa următoare stabilirea unei taxe pentru Cortul amplasat în 

spatele Casei de Cultură.
D-l Postelnicu intervine şi precizează că aparţine Asociaţiei-microregionale Banat-Ripensis. Nu 

putem pune noi o taxă, dar se va discuta şi propune pentru şedinţa viitoare.
D-l Tinei propune împrejmuirea Clădirii de pe str. C.Timişorii, colţ cu E.Barzer, deoarece exista 

riscul de a se prăbuşii.
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D-l Gorgan intervine şi spune că s-au luat măsurile necesare pentru a rezolva această problemă.
D-l Corneanu face apel la căini vagabonzi din zona blocurilor, ce se întâmplă cu ei.
D-l Postelnicu face precizarea că este foarte greu de stârpit, deoarece intervin locuitorii şi se 

opun. După câte ştiu au fost efectuate operaţiuni de stârpire în zonă.
D-l Corneanu spune că fosta spălatorie a devenit un focar de infecţie pentru acea zonă.
D-l Postelnicu precizează că va propune clădirea spre demolare.
D-l Bâcă menţionează că locuinţele sociale sunt puţine, iar cerinţele din partea populaţiei sunt tot 

mai mari.
D-l Postelnicu precizează că nu prea sunt bani pentru a construi un centru social, să obţinem 

măcar bani pentru repararea celor existente.
D-l Gorgan intervine cu privire la construirea centrului social şi menţioneaza că Uniunea 

Europeană sigur nu alocă bani pentru construirea unor centre sociale, din contră se prevede integrarea lor 
în societate nu să-i marginalizăm.

D-l Ciuciulete propune o discuţie cu d-l Adrian Popa, care produce şi asambleaza căsuţe mici.
D-l Postelnicu revine cu idea de a repara mai întâi cele existente, altfel le vor pica tavanele la 

iarnă.
D-l Meszaros întreabă când se va stropii contra ţântarilor.
D-l Postelnicu precizează că este greu de obţinut aprobarea pentru survolarea unui elicopter 

asupra oraşelor, de când se întâmplă foarte multe accidente aviatice.
D-l Toth menţionează că nu se dau avize urbanistice tuturori cetăţenilor pentru izolarea 

apartamentelor.
D-l Postelnicu intervine şi spune că sunt şi apartamente de stat, la care ar trebui găsit o soluţie de 

finanţare din fondurile Primăriei şi Guvern.
D-l Bâcă întreabă ce se întâmplă cu iluminatul public, de străzile Slavici şi Spre Nord_
D-l Postelnicu spune că trebuie luată legătura cu d-l Faur Lucian.
D-l Timotei face referire tot la iluminatul public cu privire la Aleea dintre SC Abelda SRL şi str 

Aleea Cito. 
   D-na Paudics, referent în cadrul Serviciului Social prezintă raportul privind dinamica asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav adulte şi minore.
   Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Ciuciulete 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,
Ciuciulete Petru

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.  4959 din  05.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2012;

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

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


HOTĂRĂŞTE


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

- mii lei -


COD
       TRIM III


VENITURI – TOTAL








  268

1. Cote defalcate din impozitul pe venit




040201
    82


2. Alte impozite şi taxe






180250
      4


3. Venituri din vânzarea unor bunuri 




390207
      3


4. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii


    derulării proiectelor finanţate din FEN




420220
    86


5. Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent


45020101
    62



6. Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

45020102
    31


CHELTUIELI – TOTAL








  416

1. Sănătate








6602

  148


- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

660256
  148




(sume din excedentul bugetului local)


2. Asistenţa socială







6802

  179


- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile

680256
  179



3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002

    15


- cheltuieli de capital






700271
    15


4. Transporturi







8402

    74


- bunuri şi servicii






840220
    74


             Art. 2. – Se aprobă ca, deferenţa de 148 mii lei între venituri şi cheltuieli, să se efectueze din excedentul bugetului local rezultat din anii precedenţi.                                                                           

Art. 3. – 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.   136   din 12 iulie 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                                                                        Ciuciulete Petru

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. 5609 din 27.07.2012 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 A – Lucrări în continuare se suplimentează punctul 1 – Cadastru imobiliar edilitar + bancă de date cu suma de 37 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. A de 439 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.501 mii lei.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.  137 din 31 iulie 2012                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Ciuciulete Petru

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 4408 din 05.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012; 


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012, după cum urmează :


                                                                                                       -mii lei-











COD

TRIM III


VENITURI – TOTAL







207,85


1.Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale


    de sănătate







331021
-  2,31


2.Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate


   parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate


   din FEN postaderare

 



421039
210,16


CHELTUIELI – TOTAL







207,85

1. Sănătate







6610

207,85



- bunuri şi servicii





661020
-  2,31



- programe din FEDR





661056
210,16


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu


 şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.

- DGFP Timiş.

Nr. 138 din 12 iulie 2012


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      









   Ciuciulete Petru


CONTRASEMNEAZĂ,






         SECRETAR,


         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 

anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4878 din 05.07.2012 al Serviciului Urbanism  şi 

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


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


HOTĂRĂŞTE


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


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

· La Capitolul C – Dotări, se introduce punctul 8 – Licenţe antivirus (Spital) – 3 buc. în valoare de 0,56 mii lei, se introduce punctul 9 – Centrifugă pentru laborator în valoare de 11 mii lei, se reduce punctul 1 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu 0,56 mii lei şi se reduce punctul 4 – Concentrator de oxigen (Spital) cu 11 mii lei, rezultând un Total Dotări de 142,15 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 165,40 mii lei lei.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


Nr.   139     din 12 iulie 2012      

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








         Ciuciulete Petru





     CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 4962 din 06.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2012 aprobate prin H.C.L.  nr. 2 din 26.01.2012, modificată prin H.C.L. nr. 85/22.03.2012 şi  H.C.L. nr. 105/26.04.2012, după cum urmează:


În cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:


               - Se transformǎ funcţia paznic, gradaţie 5, clasa de salarizare 21, coefficient de ierarhizare 1,64 în paznic, gradaţie 2, clasa de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38. Postul de paznic este vacant datorită încetării contractului individual de muncă al persoanei care ocupa acest post, conform art. 56 lit. c din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată (pensionare pentru limită de vârstă);         


În conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2011 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile publice şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Statelor de funcţii  pentru anul 2012,  conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.   140   din 12 iulie 2012  
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 






                        Ciuciulete Petru





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


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. 4961 din 05.07.2012 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. Dezlipiri

a) Teren în oraşul Jimbolia, în incinta ştrandului termal, înscris în CF nr. 401438 Jimbolia, nr. topo. 401438, în suprafaţă totală de 4.149 mp în două parcele, de 1.350 mp, respectiv 2.799 mp.

b) Teren în oraşul Jimbolia, în incinta ştrandului termal, înscris în CF nr. 401431 Jimbolia, nr. topo. 401431 în suprafaţă totală de 26.339 mp în două parcele de 150 mp., reprectiv 26.189 mp.


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.   141    din 12 iulie 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









              Ciuciulete Petru

                                         CONTRASEMNEAZĂ,


                                                SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea demolării staţiei vechi de epurare a apelor uzate din oraşul Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4965 din 05.07. 2012 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care  se propune  demolarea staţiei vechi de epurare a apelor uzate din oraşul Jimbolia, situată în extravilan, înscrisă în CF nr. 401600, nr. topo. 401600, imobilul aparţinând domeniul public al oraşului Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „c”, alin.(9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă demolarea staţiei vechi de epurare a apelor uzate din oraşul Jimbolia, situată în extravilan, înscrisă în CF nr. 401600, nr. topo. 401600, aparţinând domeniului public al oraşului Jimbolia.


Obiectivele care urmează a fi demolate sunt:
a) Bazin de liniştire;


b) Desnisipator;


c) Decantor primar;


d) Staţie de pompare pentru decantoare primare;


e) Bazin de aerare 1;


f) Bazin concentrator;


g) Decantor secundar;


h) Staţie pompare nămol;


i) Staţie pompare apă epurată;


j) Bazin de aerare 2;


k) Platforme uscare nămol.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;


Nr.  142  din 12 iulie 2012

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










    Ciuciulete Petru






CONTRASEMNEAZĂ,






       SECRETAR,






         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului DEACONESCU ALEXANDRU aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4934 din 04 iulie 2012 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului DEACONESCU ALEXANDRU cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 5A, ap. 16, care a decedat la data de 23.04.2012;


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 200 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului DEACONESCU ALEXANDRU cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 5A, ap. 16, care a decedat la data de 23.04.2012.


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.  143  din 12 iulie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                      Ciuciulete Petru





                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 4658 din 05 iulie 2012 prin care se propune desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 3 , alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Jimbolia în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. Karl Diel” Jimbolia, următorii  :


1. D-l consilier Tinei Valentin – membru;


2. D-l consilier Scrob Radu Nicolae – membru; 


3. D-l consilier Kasa Ioan Tiberiu – membru supleant;


4. D-l consilier Mihăilă Timotei – membru supleant.


Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 128 din 24.06.2010 şi a HCL 

nr. 132 din 22.07.2010.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


- Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia;


- celor prevăzuţi la art. 1


Nr.  144   din 12 iulie 2012  


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                    Ciuciulete Petru


                               CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 4859  din 05 iulie 2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 5619 din 11.11.2010 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9), art. 45 şi art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, după cum urmează :


· d-l Gorgan Daniel – pentru învăţământul preşcolar.


· d-na Ferescu Laura Mărioara – pentru învăţământul şcolar;

· d-l Barna Petru Ladislau – pentru învăţământul liceal;


Art. 2. -  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 

comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, după cum urmează:


· d-l Toth Gabor în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii formată la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia;


· d-l Corneanu Constantin în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei formată la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia 

Art. 3. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 47 din 21.08.2008, HCL nr. 94 din 23.10.2008, HCL nr. 160 din 23.09.2010, HCL nr. 181 din 14.10.2011 şi a HCL nr. 219 din 24.11.2011.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Unităţilor de învăţământ;


- celor prevăzuţi la art.1


Nr. 145  din 12 iulie 2012 

                        
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










          Ciuciulete  Petru






  VIZAT,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

                 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  4966 din  05.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;


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

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, în sumă de 226.404,83 lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 


Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei 


Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.    146      din 12 iulie 2012
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                                                   Ciuciulete Petru


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2050 din 24.07.1998 pentru suprafaţa de 150 mp teren, încheiat cu S.C. ORANGE ROMÂNIA S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  4973 din 09 iulie 2012 al Serviciului Urbanism prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 2050/24.07.1998, încheiat cu S.C. ORANGE ROMÂNIA S.R.L.,   pe o perioadă de 2 ani, prin respectarea aceloraşi condiţii stipulate la încheierea acestuia, respectiv a condiţiilor  din Actul adiţional nr.1 din data de 13.02.2009, art.2, art.3, art.4.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”a”, art. 123 alin. (1) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se prelungeşte durata contractului de închiriere nr. 2050/24.07.1998 încheiat cu S.C. ORANGE ROMÂNIA S.R.L.,  pe o perioadă de 2 ani,  prin respectarea aceloraşi condiţii stipulate la încheierea acestuia, respectiv a condiţiilor  din Actul adiţional nr.1 din data de 13.02.2009, art.2, art.3, art.4.

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Serviciului impozite şi taxe locale;


- Serviciului urbanism

- SC ORANGE ROMÂNIA SRL.

Nr.  147   din 12 iulie 2012  
         
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









Ciuciulete Petru 



   




                               CONTREASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE


privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul Banat Triplex Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2, al cărui membru este, în vederea participării la proiectul cu titlul Strengthening Co-operation and Network Resources in Favour for Achieving Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 5026  din 09.07. 2012  al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se propune asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul Banat Triplex Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2, al cărui membru este, în vederea participării la proiectul cu titlul Strengthening Co-operation and Network Resources in Favour for Achieving Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice şi în vederea alocării din bugetul local a resurselor financiare necesare implementării acestui proiect, în valoare de 14.287 EURO în trei rate, după cum urmează: 8.956 EURO în mai  2012; 2.666 EURO în octombrie şi 2.665 EURO  în februarie 2013.


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


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă asocierea Consiliului Local Jimbolia cu GECT – ul Banat Triplex Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2 în vederea derulării şi susţinerii financiare a proiectului cu titlul Strengthening Co-operation and Network Resources in Favour for Achieving Economic Growth – Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice.



Art. 2. - Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării acestui proiect, în valoare de 14.287 EURO în trei rate, după cum urmează: 8.956 EURO în mai  2012; 2.666 EURO în octombrie şi 2.665 EURO  în februarie 2013.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.   148 din 12 iulie 2012   
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                  Ciuciulete Petru

                                              CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





                 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


          
Consiliul local al oraşului,


Văzând referatul 2027/09.07.2012 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P., prin 


care se propune participarea Consiliului Local Jimbolia, care este membru GECT, la realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving economic growth), implementat de către GECT – ul Banat Triplex Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2.

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


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului Local Jimbolia, care este membru GECT,  la realizarea proiectului “Consolidarea cooperării şi a resurselor de reţea în favoarea realizării creşterii economice” (Strenghening co-operation and network resources in favor for achieving economic growth) implementat de către GECT – ul Banat Triplex Confinium din Ungaria, H – 6782 Mórahalom, Milléniumi Sétány 2.

          
Art. 2. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului în valoare de 14.287 Euro în trei rate, după cum urmează: 8.956 euro în luna mai 2012, 2.666 euro în luna octombrie 2012 şi 2.665 în luna februarie 2013. 


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

Art. 3. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 74 din 22 martie 2012.


Art. 4. –   Prezenta hotărâre se comunică:


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


· Serviciului de Administraţie publică locală, Integrare Europeană;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu;


Nr.  149 din 12 iulie  2012                                 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








Ciuciulete Petru

                                        Contrasemnează


                                              Secretar





         Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind împuternicirea reprezentanţilor legali de a dispune de conturi                la Banca Comercială Romănă SA


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.5088 din 10 iulie 2012 al compartimentului buget, contabilitate prin care se propune aprobarea persoanelor cu drept de semnătură  la BCR SA pentru conturile deschide pe numele Primăriei oraşului Jimbolia”,


În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.21572001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se aprobă persoanele cu drept de semnătură la BCR SA pentru conturile deschise în numele oraşului Jimbolia, astfel:


		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Funcţia

		Tip


 semnătură



		1.

		Postelnicu Darius-Adrian

		primar

		I



		2.

		Gorgan Daniel

		viceprimar

		I



		3.

		Călina Sorina

		şef serviciu buget,


contabilitate

		II



		4.

		Groza Florica Eleonora

		inspector

		II





Art.2. –  Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.21. din 28 ianuarie 2010.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :


-Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciul buget-contabilitate;


- BCR SA.


Nr.   150      din 12 iulie 2012
                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                               Ciuciulete Petru






CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a 


        Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.5134 din 11 iulie 2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local Jimbolia, în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ;


În conformitate cu  prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;


În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(7) lit.c şi art.45  alin.(3) din Legea nr.215/2001, republicată;


HOTĂRĂŞTE


  Art.1. – Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Jimbolia, în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ D-ul POSTELNICU DARIUS-ADRIAN, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 21.02.1971, în Jimbolia, judeţul Timiş, domiciliat în Jimbolia, posesor al C.I. seria TM, nr. 878017, eliberat de S.P.C.L.E.P. Jimbolia, la data de 02.02.2011.


Art.2. – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


   Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


- Cetăţenilor prin afişare, presă, e-mail;









PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









         Ciuciulete Petru






CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







Niţoi Ionel


NR. 151


Adoptată în şedinţa ordinară din data de 12 iulie 2012


Cu un număr de    voturi din totalul de     consilieri în funcţie



