
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5613 din 27 iulie 2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local 
pe anul 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 57 din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2011, după cum 
urmează :

LEI
Prevederi Prevederi Încasări
iniţiale definitive realizate

VENITURI – TOTAL 14.929.000 18.927.980 18.573.511
1. Impozit pe profit             0            0          0
2. Impozit pe venit      105.000      138.000      138.535
3. Cote defalcate din impozitul pe venit   5.260.000   5.630.000   5.223.070
4. Impozite şi taxe pe proprietate   2.571.000   2.897.000   2.982.610
5. Sume defalcate din TVA   5.297.000   5.777.000   5.734.111
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii        11.000        28.000        28.018
7. Taxe pe servicii specifice        15.000        15.000        20.944
8. Taxe pe utilizarea bunurilor      358.000      358.000      346.321
9. Alte impozite şi taxe fiscale        13.000        13.000        12.866
10. Venituri din proprietate      249.000      331.000      339.777
11.Venituri din prestări servicii        67.000        67.000       47.009
12.Venituri din taxe administrative        33.000        44.000       48.565
13.Amenzi, penalităţi şi confiscări      306.000      306.000     305.818
14.Diverse venituri      260.000      300.000     307.082
15.Donaţii şi sponsorizări           0      166.000     169.875
16.Venituri din valorificarea unor bunuri           0       194.050     212.762
16.Subvenţii de la bugetul de stat      191.000   1.206.930 1.196.391
17.Sume primite de la UE      193.000   1.457.000 1.459.757

    Credite     Credite       Plăţi
     Iniţiale    definitive   efectuate

TOTAL CHELTUIELI 14.929.000 18.927.980 18.409.346
1. Autorităţi publice   2.941.000   2.521.000   2.474.921
2. Alte servicii publice generale      568.000      483.000      453.768

- Serviciul de evidenţă a persoanelor      260.000      190.000      167.326
- Serviciul de pompieri      308.000      293.000      286.442

3. Tranzacţii privind datoria publică      300.000      334.000      333.662



4. Învăţământ   5.355.000   5.112.000   5.068.515
5. Sănătate        60.000   2.363.300   2.348.230
6. Cultura, recreere şi religie   2.050.000   3.076.000   2.999.579

- biblioteci publice      141.000      133.000        89.344
- muzee      121.000      115.000      114.836
- casa de cultură      801.000   1.042.000   1.011.374
- sport      319.000      439.000      438.885
- întreţinere grădini publice,parcuri      668.000   1.347.000   1.345.140

7. Asigurări şi asistenţă socială   1.203.000   1.566.500   1.489.848
- asistenţă acordată pers. în vârstă           200.000      104.000      103.396       
- asistenţă socială în caz de invaliditate   614.000      582.500      582.365
- ajutor social        10.000        50.000        14.104
- alte cheltuieli de asistenta socială      379.000      830.000      789.983

8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   1.575.000   2.564.180   2.436.282
- locuinţe      150.000      150.000      114.638
- alimentări cu apă      325.000   1.355.000   1.322.995
- iluminat public      360.000      370.000      312.489
- alte servicii de dezvoltare comunală     740.000      689.180      686.160

9. Protecţia mediului      133.000      133.000      120.500
- salubritate      133.000      133.000      120.500

10.Transporturi      744.000      775.000      684.041
- străzi      610.000      635.000      587.692
- transport şcolar      134.000      140.000        96.349

EXCEDENT      164.165

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. 152  din 31 iulie 2012                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           Ciuciulete Petru

                                                             CONTRASEMNEAZĂ ,
          SECRETAR

                                                                       Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5613 din 27 iulie 2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 57 din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :

TOTAL VENITURI 10.301.670 10.595.740    9.513.006
1. Venituri din proprietate        83.000        83.000         27.181
2. Venituri din prestări servicii   9.226.670   8.283.440    7.314.918
3. Diverse venituri          6.000          6.000         19.463
4. Transferuri voluntare        36.000        36.000         38.209
5. Subvenţii      950.000   2.187.300    2.085.381
7. Sume primite de la UE          0           0         27.854
TOTAL CHELTUIELI 10.301.670 10.595.740    9.728.181
1. Învăţământ      342.000      342.000       256.710
2. Sănătate   8.304.670   8.575.740    7.983.553
3. Asistenţă socială   1.450.000   1.473.000    1.359.092          
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică        60.000        63.000         49.165
4. Agricultură        50.000        48.500         18.114
5. Alte acţiuni economice        95.000        93.500         61.547
DEFICIT    -  215.175

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru 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. 153 din 31 iulie 2012                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                  Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ ,
          SECRETAR

                                                                       Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia încheiate 

la 31 decembrie 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5612 din 27.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare ale 
oraşului Jimbolia încheiate la 31 decembrie 2011;

Având în vedere art 57 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la 31 
decembrie 2011, conform anexelor, care fac parte integrantă din hotărâre.

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;

Nr. 154  din  31 iulie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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                              CONTRASEMNEAZĂ,

       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 

pe trimestrul II al anului 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.   5607 din  27.07.2012 al serviciului buget, 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II 
al anului 2012, conform anexelor 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;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.    155  din 31 iulie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5606 din  27.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2012, conform 
anexelor care fac 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;
- Serviciului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.   156       din 31 iulie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  5611 din  27.07.2012 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 TRIM IV

VENITURI – TOTAL 1.149,70         3,30
1. Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar             420229      23,70     3,30
2. Fondul European de Dezvoltare Regională 450201            1.126,00      0

CHELTUIELI – TOTAL 1.227,70         3,30
1. Sănătate 6602    800,00       0

din care:
- proiecte cu finanţare din FEN 660256    800,00       0

2. Asistenţă socială 6802                394,00       0
din care:

- proiecte cu finanţare din FEN 680256       394,00       0
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002      33,70     3,30

din care:
- cheltuieli de capital 700271      33,70     3,30

           Art. 2. – Se aprobă ca, diferenţa de 78 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.   157   din 31 iulie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                        Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,
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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. 5508 din 24.07.2012 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 :

a) Subapartamentări:
1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Liviu Rebreanu (fostă str. V. I. 

Lenin) nr. 15, înscris în C.F. colectivă nr. 400196-C1 Jimbolia (nr. 
CF vechi 7507 Jimbolia), CF Individual 400196-C1-U4 Jimbolia şi 
identificat cu nr. topo. 2161-2162, cu 22% p.c. 

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

            Nr.  158  din 31 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 Deşeuri TIMIŞ (ADID TIMIŞ)

Consiliul local al oraşului Jimbolia, întrunit în şedinţa din data de 31 iulie 2012;
Văzând referatul nr. 5262 din 23 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 Deşeuri 
TIMIŞ (ADID TIMIŞ);

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „d” şi ”e”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi 
alin. (7) lit. „ c” şi art. 45  din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se desemnează 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, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Deşeuri (ADID) TIMIŞ, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Jimbolia orice 
document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv ale ADID Timiş, 
precum şi orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcţionări a ADID Timiş.

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;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;
- Cetăţenilor prin afişare, presă.

NR.  159    din 31 iulie 2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
         Ciuciulete Petru

    CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



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. 5020 din 23.07.2012 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, drumuri de exploatare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării 
capacităţilor energetice (turbine), a staţiei de transformare şi extinderii staţiei existente şi a 
transportului agabaritic, în favoarea S.C. Compania Eoliană S.A.: De 482/2, De 481/1.

Art. 2. – Se acordă dreptul de uz asupra terenurilor aflate în proprietatea publică şi 
privată a oraşului Jimbolia – drumuri de exploatare şi comunale, adiacente capacităţilor 
energetic, staţiei de transformare şi extinderii staţiei existente, pentru acces în vederea asigurării 
funcţionării normale a capacităţii, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare în favoarea
S.C. Compania Eoliană S.A.: De 482/2, De 481/1, A 51.

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 482/2, De 481/1, A 51.

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 controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefecturii – judeţul 
Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- SC Compania Eoliană SA

Nr.  160     din 31 iulie 2012                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Ciuciulete Petru

CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
de modificare şi completare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 31 din 
26.01.2012  privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
„Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring –
Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 5655 din 25.07.2012 al Serviciului  Urbanism prin care 

se propune modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 31 din 
26.01.2012  privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului 
„Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring –
Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare ;

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 şi se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 31 
din 26.01.2012, şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Se aprobă participarea în cadrul proiectului nr. HURO/1001/135/1.3.1., 
cu titlul „Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu 
monitorizare”- ( „Development of geothermal energy systems on  shared reservoirs with 
monitoring”), acronim ,,GEOTHERM_HURO”, finanţat în cadrul cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007- 2013, cât şi asigurarea fondurilor 
necesare implementării proiectului, în sumă totală de 25.775 euro”.

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;
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu

Nr. 161 / 31 iulie 2012                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               Ciuciulete Petru

                                  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



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.  162 din 31 iulie 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                 Ciuciulete Petru

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 iulie 2012 în şedinţa extraordinară 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 14.

Absentează: d-l Mihăilă Timotei, d-l Prcsina Iancu şi d-l Toth Gabor.
În continuare d-l Postelnicu prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 
2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului intituţiilor
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pentru anul 2011.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2011.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 

trimestrul II al anului 2012.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 

publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al 
anului 2012.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012.
7. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele immobile din 

oraşul Jimbolia.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului 

Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş.

9. Proiect de hotărâre 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.

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului 
Local Jimbolia nr. 31 din 26 ianuarie 2012 privind implementarea proiectului
tranfrontalier Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with 
monitoring – Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu 
monitorizare.

Şi solicită completarea acesteia cu :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2012 din bugetul 
local.



2

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 133 din 28 iunie 2012 preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de 2 luni 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 prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local pentru anul 2011.

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, cu modificările propuse de d-l 

primar, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 152

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului intituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pentru 
anul 2011.

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 Tinei întreabă de ce e pe minus?
D-na Ferescu spune că a discutat cu d-na Călina, contabil şef, care a precizat că acest 

minus se va acoperii din excedentul din anii precedenţi.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 153

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare la
31.12.2011.

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. 154
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D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local, pe trimestrul II al anului 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. 155

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, 
pe trimestrul II al anului 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. 156

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului 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. 157

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la 
unele immobile 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.
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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. 158

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al Oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri 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. 159

D-l Ciuciulete prezintă referatul 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.

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. 160

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea şi completarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 31 din 26 ianuarie 2012 privind implementarea 
proiectului tranfrontalier Development of geothermal energy systems on shared reservoirs
with monitoring – Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu 
monitorizare.

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 Tinei întreabă unde este locaţia acestui proiect.
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D-şoara Filip, înlocuitorul d-lui Niţoi – secretarul oraşului, precizează faptul că este 
vorba despre un studiu pentru evaluarea impactului geologic şi de energie a apei geotermale în 
oraşul Jimbolia. Hotărârea de participare la acest proiect a fost dată în ianuarie 2012, acum 
este vorba doar de o modificare a art. 1 din acea hotărâre, şi anume, includerea în text a 
codului proiectului şi a acronimului.

D-l Tinei solicit lămuriri cu privire la locaţia proiectului.
D-l Kaşa spune că este un studiu care va scoate la iveală puterea energetică a apei 

geotermale, dacă aceasta poate să încălzească o casă, un bloc, un cartier sau chiar tot oraşul.
D-l Gorgan precizează că este strict vorba de un studiu, dacă acest studiu ne va spune 

cum putem folosi apa geotermală, vom reveni cu un nou proiect de hotărâre.
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi pentru 

şi două abţineri ( d-l Tinei şi D-l Pop) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 161

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 
2012 din 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. 162

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 aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5613 din 27 iulie 2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2012;

Ţinând cont de prevederile art. 57 din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

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

HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  contul de execuţie al bugetului local pe anul 2011, după cum urmează :









LEI








Prevederi
Prevederi
Încasări








iniţiale

definitive
realizate


VENITURI – TOTAL


14.929.000
18.927.980
18.573.511

1. Impozit pe profit



            0
           0
         0


2. Impozit pe venit



     105.000
     138.000
     138.535


3. Cote defalcate din impozitul pe venit
  5.260.000
  5.630.000
  5.223.070


4. Impozite şi taxe pe proprietate

  2.571.000
  2.897.000
  2.982.610


5. Sume defalcate din TVA


  5.297.000
  5.777.000
  5.734.111


6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii
       11.000
       28.000
       28.018


7. Taxe pe servicii specifice


       15.000
       15.000
       20.944


8. Taxe pe utilizarea bunurilor

     358.000
     358.000
     346.321


9. Alte impozite şi taxe fiscale

       13.000
       13.000
       12.866


10. Venituri din proprietate


     249.000
     331.000
     339.777


11.Venituri din prestări servicii

       67.000
       67.000
      47.009


12.Venituri din taxe administrative

       33.000
       44.000
      48.565


13.Amenzi, penalităţi şi confiscări

     306.000
     306.000
    305.818


14.Diverse venituri



     260.000
     300.000
    307.082


15.Donaţii şi sponsorizări


          0
     166.000
    169.875


16.Venituri din valorificarea unor bunuri
          0  
     194.050
    212.762


16.Subvenţii de la bugetul de stat

     191.000
  1.206.930
 1.196.391


17.Sume primite de la UE


     193.000
  1.457.000
 1.459.757








    Credite
    Credite
      Plăţi








     Iniţiale
   definitive
  efectuate


TOTAL CHELTUIELI


14.929.000
18.927.980
18.409.346

1. Autorităţi publice



  2.941.000
  2.521.000
  2.474.921


2. Alte servicii publice generale

     568.000
     483.000
     453.768



- Serviciul de evidenţă a persoanelor
     260.000
     190.000
     167.326



- Serviciul de pompieri

     308.000
     293.000
     286.442


3. Tranzacţii privind datoria publică

     300.000
     334.000
     333.662


4. Învăţământ




  5.355.000
  5.112.000
  5.068.515


5. Sănătate




       60.000
  2.363.300
  2.348.230


6. Cultura, recreere şi religie


  2.050.000
  3.076.000
  2.999.579



- biblioteci publice


     141.000
     133.000
       89.344



- muzee



     121.000
     115.000
     114.836



- casa de cultură


     801.000
  1.042.000
  1.011.374



- sport




     319.000
     439.000
     438.885



- întreţinere grădini publice,parcuri
     668.000
  1.347.000
  1.345.140


7. Asigurări şi asistenţă socială

  1.203.000
  1.566.500
  1.489.848



- asistenţă acordată pers. în vârstă           200.000
     104.000
     103.396       



- asistenţă socială în caz de invaliditate   614.000
     582.500
     582.365



- ajutor social



       10.000
       50.000
       14.104



- alte cheltuieli de asistenta socială
     379.000
     830.000
     789.983


8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
  1.575.000
  2.564.180
  2.436.282



- locuinţe



     150.000
     150.000
     114.638



- alimentări cu apă


     325.000
  1.355.000
  1.322.995



- iluminat public


     360.000
     370.000
     312.489



- alte servicii de dezvoltare comunală     740.000
     689.180
     686.160


9. Protecţia mediului



     133.000
     133.000
     120.500



- salubritate



     133.000
     133.000
     120.500


10.Transporturi



     744.000
     775.000
     684.041



- străzi




     610.000
     635.000
     587.692



- transport şcolar


     134.000
     140.000
       96.349


EXCEDENT








     164.165


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. 152  din 31 iulie 2012      

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 










           Ciuciulete Petru

                                                             CONTRASEMNEAZĂ ,


 




          SECRETAR


                                                                       Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate din venituri 


proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5613 din 27 iulie 2012 al serviciului buget, contabilitate, 


patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 57 din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

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

HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  contul de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate din 


venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :

TOTAL VENITURI



10.301.670
10.595.740
   9.513.006

1. Venituri din proprietate


       83.000
       83.000
        27.181


2. Venituri din prestări servicii

  9.226.670
  8.283.440
   7.314.918


3. Diverse venituri



         6.000
         6.000
        19.463


4. Transferuri voluntare


       36.000
       36.000
        38.209


5. Subvenţii




     950.000
  2.187.300
   2.085.381


7. Sume primite de la UE


         0

          0
        27.854


TOTAL CHELTUIELI


10.301.670
10.595.740
   9.728.181

1. Învăţământ




     342.000
     342.000
      256.710


2. Sănătate




  8.304.670
  8.575.740
   7.983.553


3. Asistenţă socială



  1.450.000
  1.473.000
   1.359.092          


4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
       60.000
       63.000
        49.165


4. Agricultură




       50.000
       48.500
        18.114


5. Alte acţiuni economice


       95.000
       93.500
        61.547


DEFICIT








   -  215.175


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru 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. 153 din 31 iulie 2012      

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 










                   Ciuciulete Petru






CONTRASEMNEAZĂ ,


 




          SECRETAR


                                                                       Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la 31 decembrie 2011


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5612 din 27.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la 31 decembrie 2011;

Având în vedere art 57 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;


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


HOTĂRĂŞTE 


Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la 31 


decembrie 2011, conform anexelor, care fac parte integrantă din hotărâre.

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;

Nr. 154  din  31 iulie 2012

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                     Ciuciulete Petru


                              CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,





        Ionel Niţoi 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.   5607 din  27.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II al anului 2012;


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


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

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II 

al anului 2012, conform anexelor 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;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.    155  din 31 iulie 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                            Ciuciulete Petru


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5606 din  27.07.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2012;


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


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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate


din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2012, conform anexelor care fac 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;


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.   156       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 local pe anul 2012


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  5611 din  27.07.2012 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
TRIM IV


VENITURI – TOTAL





1.149,70     
    3,30


1. Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
            420229
     23,70
    3,30


2. Fondul European de Dezvoltare Regională
450201            1.126,00
     0


CHELTUIELI – TOTAL





1.227,70     
    3,30

1. Sănătate





6602

   800,00
      0



din care:



- proiecte cu finanţare din FEN

660256
   800,00
      0

2. Asistenţă socială




6802
               394,00
      0



din care:



- proiecte cu finanţare din FEN

680256    
   394,00
      0


3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

7002

     33,70
    3,30



din care:



- cheltuieli de capital



700271
     33,70
    3,30


           Art. 2. – Se aprobă ca, diferenţa de 78 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.   157   din 31 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. 5508 din 24.07.2012 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 :


a) Subapartamentări:


1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Liviu Rebreanu (fostă str. V. I. Lenin) nr. 15, înscris în C.F. colectivă nr. 400196-C1 Jimbolia (nr. CF vechi 7507 Jimbolia), CF Individual 400196-C1-U4 Jimbolia şi identificat cu nr. topo. 2161-2162, cu 22% p.c. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI.


            Nr.  158  din 31 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 Deşeuri TIMIŞ (ADID TIMIŞ)


Consiliul local al oraşului Jimbolia, întrunit în şedinţa din data de 31 iulie 2012;


Văzând referatul nr. 5262 din 23 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 Deşeuri TIMIŞ (ADID TIMIŞ);


În conformitate cu  prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;


În temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „d” şi ”e”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi alin. (7) lit. „ c” şi art. 45  din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se desemnează 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, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri (ADID) TIMIŞ, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Jimbolia orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv ale ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcţionări a ADID Timiş.


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;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


- Cetăţenilor prin afişare, presă.


NR.  159    din 31 iulie 2012









PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









         Ciuciulete Petru






    CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







Niţoi Ionel


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. 5020 din 23.07.2012 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, drumuri de exploatare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării capacităţilor energetice (turbine), a staţiei de transformare şi extinderii staţiei existente şi a transportului agabaritic, în favoarea S.C. Compania Eoliană S.A.: De 482/2, De 481/1.

Art. 2. – Se acordă dreptul de uz asupra terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a oraşului Jimbolia – drumuri de exploatare şi comunale, adiacente capacităţilor energetic, staţiei de transformare şi extinderii staţiei existente, pentru acces în vederea asigurării funcţionării normale a capacităţii, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare în favoarea S.C. Compania Eoliană S.A.: De 482/2, De 481/1, A 51.

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 482/2, De 481/1, A 51.

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


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;

- SC Compania Eoliană SA


Nr.  160     din 31 iulie 2012


               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










          Ciuciulete Petru





CONTRASEMNEAZĂ,






       SECRETAR,






         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


de modificare şi completare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 31 din 26.01.2012  privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului „Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring – Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 5655 din 25.07.2012 al Serviciului  Urbanism prin care 


se propune modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 31 din 26.01.2012  privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului „Development of geothermal energy systems on shared reservoirs with monitoring – Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare ;

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 şi se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 26.01.2012, şi va avea următorul cuprins:


„Art. 1. – Se aprobă participarea în cadrul proiectului nr. HURO/1001/135/1.3.1., 


cu titlul „Dezvoltare de sisteme de energie geotermală în rezervoare comune cu monitorizare”- ( „Development of geothermal energy systems on  shared reservoirs with monitoring”), acronim ,,GEOTHERM_HURO”, finanţat în cadrul cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007- 2013, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului, în sumă totală de 25.775 euro”.

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;


· Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu


Nr. 161 / 31 iulie 2012                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                               Ciuciulete Petru

                                  CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi


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
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