
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.   8173 din 17.10.2012 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 IV

VENITURI – TOTAL   143
1. Impozit pe profit de la agenţi economici 010201       1
2. Venituri din vânzarea locuinţelor 390203       1
5. FEDR-sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45020102     56
6. Instrumentul de Asistenţă Preaderare-sume primite în contul plăţilor 
    efectuate în anii anteriori 45020702     85

CHELTUIELI – TOTAL   143
1. Autorităţi publice 5102 -  63

- bunuri şi servicii 510220 - 59
- proiecte cu finanţare din FEN 510256    11
- cheltuieli de capital 510271 - 15

2. Alte servicii publice generale 5402 - 50
- cheltuieli de capital 540271 - 50

3. Dobânzi 5502 - 40
- dobânzi aferente datoriei publice interne 550230 - 40

4. Învăţământ 6502   100
- bunuri şi servicii 650220   100

5. Sănătate 6602   115
- transferuri către instituţii publice 660251     15
- proiecte cu finanţare din FEN 660256   100

6. Cultura, recreere şi religie 6702 - 134
- bunuri şi servicii 670220 - 150
- transferuri între unităţi 670251       6
- proiecte cu finanţare din FEN 670256 -   10
- asociaţii şi fundaţii 670259      20

7. Asistenţa socială 6802      80
- proiecte cu finanţare din FEN 680256      80

8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002    156
- bunuri şi servicii 700220      50
- cheltuieli de capital 700271    106

9. Transporturi 8402    - 21
- bunuri şi servicii 840220      20
- cheltuieli de capital 840271    - 41



                                                            
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

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

Nr. 193 din 18 octombrie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                             Barna Petru Ladislau

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. 8161 din 17.10.2012 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 reduce punctul 4 – Modernizare str. 
Ion Vidu cu suma de 41 mii lei şi se suplimentează punctul 7 – Construire Şcoală de 
Arte şi Meserii cu suma de 71 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. A de 891 mii lei.

- La Capitolul B – Lucrări noi – se înlocuieşte punctul 2 – Iluminare interioară 
cimtir – stâlpi metalici în sumă de 60 mii lei cu 2 – Alei interioare cimitir în valoare 
de 80 mii lei, se scoate punctul 4 – Reparaţii capitale sediu SPCLEP Jimbolia în 
valoare de 50 mii lei , rezultând un TOTAL CAP: B de 1031 mii lei

- La Capitolul C – Dotări se scoate punctul 1 – Calculatoare PC + monitoare în 
valoare de 15 mii lei şi se introduce un nou punct 7 – Sistem de supraveghere video 
– Turn Biserică Catolică în valoare de 15 mii, rezultând un Total Cap. C de 251 mii 
lei şi un TOTAL GENERAL de 2.523 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. 194 din 18 octombrie 2012                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                 Barna Petru Ladislau

                                                   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. 8041 din 16.10.2012 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 148,88
1. Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea
    proprie sau anexă 331016   19,02
2.Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
    de sănătate 331021 104,00
3. Donaţii şi sponsorizări 371001   10,86      
4.Subvenţii din  bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de
   capital 431014   15,00

CHELTUIELI – TOTAL 148,88
1. Sănătate 6610 148,88

- bunuri şi servicii 661020 123,02
- cheltuieli de capital 661070   25,86

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. 195  din 18 octombrie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        
                    Barna Petru Ladislau

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. 8042 din 16.10.2012 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 10 – Calculatoare (Spital) – 4 buc. în 
valoare de 10,86 mii lei, rezultând un Total Dotări de 118,01 mii lei.

- La Alte Cheltuieli de investiţii se introduce punctul 2 – Reparaţii capitale centrală 
termică (Spital) în valoare de 15 mii lei, rezultând un Total Alte Cheltuieli de 38,25 
mii lei şi un TOTAL GENERAL de 156,26 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. 196  din 18 octombrie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Barna Petru Ladislau

     CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ      
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
    privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în    
            valoare de  900.000 lei, de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

Consiliul Local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,
   Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
    Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau convenţii,
    Luând act de:
    a) referatul de aprobare prezentat de către primarul oraşului Jimbolia,  în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr.  8043/16.10.2012;
    b) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
  În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. „b”şi alin. (4) lit. „b, ale art. 45 alin. (2) 
pct. b, şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE

    Art. 1. - Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare 
de 900.000 lei,  pe o perioadă de 1 an, de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
    Art. 2. - Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru 
realizarea investiţiei publice de interes local „Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi 
reabilitării acute a pacienţilor”. 

Art. 3. - Din bugetul local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş se asigură integral plata:
    a) serviciului anual al datoriei publice locale;
    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
    Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului Jimbolia, judeţul Timiş 
următoarele date:
    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia;
    b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
    c) gradul de îndatorare a Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 
rambursare a finanţării rambursabile;
    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 
trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
    Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi secretarul 
oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, precum şi inspectorul biroului buget contabilitate care vor semna 
contractul de împrumut bancar.

Art. 6. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 126 din 
31.05.2012.



   Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Jimbolia, 
judeţul Timiş, în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Jimbolia, judeţul Timiş şi 
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea  pe pagina de internet 
www.jimbolia.ro şi cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei.

                  
  Nr.  197 din 18 octombrie 2012

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              
Barna Petru Ladislau

                                             CONTRASEMNEAZĂ
                        SECRETARUL ORAŞULUI JIMBOLIA,                                                                    
                                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
                                      
                                

Consiliul Local al oraşului Jimbolia,
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o 

condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică fiind 
unitatea administrativ teritorială (UAT), în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public 
reprezentată de Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi de Primar ca autoritate executivă, 

Apreciind oportunitatea unei cooperări între unităţile administrativ-teritoriale pentru 
asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând, în acelaşi timp, independenţa şi funcţiile 
specifice fiecăreia dintre acestea,

Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe 
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor 
specifice acestei activităţi,

Văzând referatul nr. 8170 din 17.10.2012 al Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu 
Resurse Umane prin care se propune însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de audit public intern;

Având în vedere prevederile:
 Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
 Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
 Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 19.10.2000 privind aderarea Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia la Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor,
În temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7)  lit. a) şi c), art. 45 alin. (1) şi 
alin.(2) 

lit. f), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - (1) Se însuşeşte Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii 
de audit public intern, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe 
întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al unităţii administrative 
Jimbolia.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul unităţii administrative 
Jimbolia.

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului constrolul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciilor din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia;
- Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor.

       Nr. 198  din 18 octombrie 2012 Preşedinte de şedinţă
            Barna Petru Ladislau

                                                        Contrasemnează
                                                              Secretar
                                                            Niţoi Ionel

                                                                HOTĂRÂREA
privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

audit public intern



Anexa la HCL nr.      din 18.10.2012

ACORD DE COOPERARE
privind organizarea şi exercitarea
activităţii de audit public intern

Încheiat astăzi, ……………... 200...

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o 
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în cazul prezentului acord de 
cooperare, entitate publică fiind Unitatea Administrativ Teritorială („UAT”), în calitatea acesteia 
de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală,

Apreciind oportunitatea unei cooperări între UAT pentru asigurarea serviciilor de audit 
public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea,
urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru fiecare UAT semnatară a 
prezentului acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, 
economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei 
activităţi,

Având în vedere prevederile:
 Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

 art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
 Codului muncii;
 Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare;
 Codului de procedură civilă;
 Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 252/2004;
 Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 19.10.2000 privind aderarea Consiliului Local 

Jimbolia la Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG,

potrivit prezentului acord de cooperare părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, se 
obligă la o colaborare pe durată nedeterminată, care să asigure o mai mare sustenabilitate şi 
coerenţă în realizarea activităţilor de audit public intern, pe baza unui set de reguli convenite prin 
deplină înţelegere, după cum urmează: 

CAPITOLUL I
PĂRŢILE 

Art. 1. - Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt:
A. Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG, denumită în 
continuare Asociaţia, în calitate de entitate organizatoare a auditului public intern pentru UAT-urile 
prevăzute la lit. B, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, titulară a codului de 
înregistrare fiscală 13989479 şi a contului nr. cont nr. RO53 4540 0000 1167 0010  deschis la 
B.C.R. Jimbolia, reprezentată prin domnul Ordodi Arcadie, care îndeplineşte funcţia de director 
executiv al Asociaţiei,  

şi

B. UAT-urile care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunilor specifice 
auditului public intern, respectiv:



B.1. UAT SĂCĂLAZ, cu sediul în SĂCĂLAZ, str. A IV-A, nr. 368, judeţul TIMIŞ, titulară a 
codului de înregistrare fiscală 5439113 şi a contului nr. ……………………………….. deschis la 
Trezoreria TIMIŞOARA, reprezentată prin domnul ILIE TODAŞCĂ, având funcţia de primar, în 
baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….; 
B.2. UAT JIMBOLIA, cu sediul în JIMBOLIA, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 81, judeţul 
TIMIŞ, titulară a codului de înregistrare fiscală 2502763 şi a contului nr. RO80 TREZ 
............................................ deschis la Trezoreria JIMBOLIA, reprezentată prin domnul 
POSTELNICU DARIUS ADRIAN, având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 
…../…….;
B.3 UAT LENAUHEIM, cu sediul în LENAUHEIM, nr. 258, judeţul TIMIŞ, titulară a codului de 
înregistrare fiscală 4483692 şi a contului nr. RO80 TREZ 6252 4510 220X XXXX deschis la 
Trezoreria JIMBOLIA, reprezentată prin domnul SUCIU ILIE, având funcţia de primar, în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;
B.4. UAT COMLOŞU MARE, cu sediul în COMLOŞU MARE, nr. 655, judeţul TIMIŞ, titulară a 
codului de înregistrare fiscală 4483854 şi a contului nr. …................…………………………….. 
deschis la Trezoreria JIMBOLIA, reprezentată prin domnul ŞTEFĂNESCU OVIDIU, având 
funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;
B.5. UAT CHECEA, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., 
judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. 
……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată 
prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. …../…….;
B.6. UAT UIVAR, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., 
judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. 
……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată 
prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. …../…….;
B.7. UAT GOTTLOB, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., 
judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. 
……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată 
prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. …../…….;
B.8. UAT CENEI, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., 
judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. 
……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată 
prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. …../…….;
B.9. UAT .........................................2), cu sediul în ............................, str. ........................................, 
nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. 
……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată 
prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. …../…….;
B.10. UAT .........................................2), cu sediul în ............................, str. 
........................................, nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală 
………….. şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria 
…………………………………., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., 
având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;

CAPITOLUL II
OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie 
cooperarea dintre părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea organizării şi 
exercitării activităţii de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 3. - Prezentul acord stabileşte:
a) drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern;
b) atribuţiile compartimentului de audit public intern;
c) obligaţiile financiare ale UAT semnatare;



d) obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor în posesia cărora intră, oricare dintre 
persoanele implicate în acest proces.

Art. 4. - Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se obligă să 
acţioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma: 

 menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei UAT semnatare;
 îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între 

UAT-urilor semnatare;
 irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord;
 respectării reciproce a confidenţialităţii în desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi 

raportarea rezultatelor acestora;
 respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public 

intern.

CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN ORGANIZAREA ŞI 
EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Art. 5. – Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG, în calitate de 
entitate organizatoare şi de angajator, îşi asumă următoarele obligaţii:

 să constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea, 
eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi, cu un număr de cel puţin trei posturi;

 să efectueze toate cheltuielile prevăzute la art. 14 şi să depună declaraţiile aferente 
drepturilor de personal, precum şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii; 

 să asigurare încăperile necesare şi adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
compartimentului de audit public intern;

 să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din  compartimentul de audit 
public intern;

 să asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu normele 
generale de audit public intern; 

 să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni la nivelul cerinţelor 
stabilite prin normele metodologice specifice entităţilor publice;

 să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public intern;
 să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanţii legali ai UAT-rilor 

semnatare ale prezentului acord.

Art. 6. – UAT-urile semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi:
 să propună unele obiective de audit public intern, specifice acestor unităţi administrativ-

teritoriale, echipei de auditare nominalizate să realizeze misiunea de audit public intern; 
 să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunătăţirea eficienţei 

şi eficacităţii sistemului de management şi control intern care să asigure atingerea 
obiectivelor UAT-urilor;

 să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor constatate 
cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate;

 să primească, în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, urmare 
a misiunilor de audit realizate la propria comună;

 să hotărască, independent, asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor 
formulate în baza misiunilor de audit public intern realizate.

Art. 7. – UAT-urile semnatare ale prezentului acord au următoarele obligaţii:
 să respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinică, 

participarea la şedinţe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii 
interni şi să furnizeze, în scris sau verbal, informaţiile solicitate;



 să asigure accesul la date, informaţii şi documente auditorilor interni, în vederea atingerii 
obiectivelor misiunii de audit public intern;

 să asigure logistica necesară desfăşurării misiunilor de audit public intern, respectiv, 
încăperi adecvate, acces la sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, furnituri de 
birou, precum şi alte mijloace materiale utile;

 să elaboreze şi să transmită compartimentului de audit public intern planurile de acţiune 
necesare implementării recomandărilor acceptate;

 să informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul şi la gradul de 
implementare a recomandărilor dispuse;

 să furnizeze informaţiile solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de 
audit public intern;

 să estimeze costurile necesare realizării misiunilor de audit public intern solicitate în cursul 
exerciţiului financiar şi să prevadă aceste angajamente în bugetul local;

 să participe la convocările prevăzute la art.  5 lit. h).

CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

Art. 8. - Compartimentul de audit public intern asigură realizarea activităţii de audit public intern la 
UAT-urile semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanţi 
legali ai acestora. 

Art. 9. - În exercitarea activităţilor sale, compartimentul de audit public intern are următoarele 
atribuţii:

 să elaboreze normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern din 
cadrul prezentului acord, aprobate de toate UAT-urile semnatare şi avizate;

 să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu reprezentanţii 
UAT-urilor semnatare şi să estimeze durata de realizare a fiecărei misiuni de audit public 
intern;

 să efectueze, în condiţii de calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea 
sistemelor de management şi control intern specifice entităţii publice;

 să asigure monitorizarea realizării misiunilor de audit public intern, precum şi activităţile de 
supervizare a acestora;

 să raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatările, concluziile 
şi recomandările către conducerile UAT-urilor auditate;

 să raporteze operativ şi exclusiv problemele şi iregularităţile constatate, către conducătorul 
entităţii publice auditate;

 să elaboreze raportul anual al activităţii de audit public intern pentru comunele semnatare 
ale prezentului acord; 

 să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit 
public intern desfăşurate.

Art. 10. - Planificarea şi efectuarea misiunilor de audit public intern se realizează în mod echitabil 
pentru toate UAT-urile semnatare ale prezentului acord, în funcţie de misiunile solicitate şi de 
resursele disponibile.

Art. 11. - Compartimentul de audit public intern asigură efectuarea misiunilor de audit public intern 
de conformitate, de performanţă sau de consiliere, solicitate de către primarii UAT-urilor semnatare 
ale prezentului acord şi formulează recomandări şi concluzii pentru îmbunătăţirea activităţilor 
auditate.

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FINANCIARE ALE PĂRŢILOR

Art. 12. - În vederea realizării în comun a activităţii de audit public intern, părţile susţin financiar 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern.



Art. 13. - (1) Asigurarea evidenţelor privind activităţile desfăşurate, precum şi costurile aferente 
acestora, sunt în responsabilitatea Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis de Dezvoltare a 
Localităţilor ONG, în calitate de entitate organizatoare.
(2) Recuperarea costurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata cotei-părţi ce revine fiecărei 
UAT semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.   

Art. 14. - (1) Cheltuielile care se decontează între Asociaţia Microregională Banat Ripensis de 
Dezvoltare a Localităţilor ONG şi UAT-urile semnatare ale prezentului  acord sunt următoarele:

 bunuri şi servicii;
 cheltuieli de personal;
 obligaţiile de plată, către bugetul de stat şi către celelalte bugete/fonduri, rezultate în urma 

acordării drepturilor de personal;
 cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit de 

audit public intern corespunzătoare fiecărei UAT;
 alte cheltuieli, neprevăzute la lit. a) - d), stabilite prin înţelegerea dintre părţi şi/sau rezultate 

ca urmare a exercitării atribuţiilor de auditor intern.
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt obligaţii de plată ale UAT-urilor semnatare ale 
prezentului  acord către Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor 
ONG. 

Art.  15. - (1) Cheltuielile prevăzute la art. 14 necesare înfiinţării, organizării şi funcţionării 
compartimentului de audit public intern se decontează în baza unor cote-părţi stabilite de comun 
acord de către părţile semnatare ale prezentului acord, în urma determinării unui cost mediu lunar, 
funcţie de dimenisunea şi volumul de activitate al fiecăriei UAT, după cum urmează:
B.1. UAT SĂCĂLAZ 2.000 lei/lună; 
B.2. UAT JIMBOLIA 2.500 lei/lună;
B.3 UAT LENAUHEIM 2.000 lei/lună;
B.4. UAT COMLOŞU MARE 1.500 lei/lună;
B.5. UAT CHECEA 1.000 lei/lună;
B.6. UAT UIVAR 1.000 lei/lună;
B.7. UAT GOTTLOB 1.500 lei/lună;
B.8. UAT CENEI 1.500 lei/lună;
B.9. UAT ..........................................;
B.10. UAT ..........................................

Art. 16. - (1) UAT-urile semnatare, pe întreaga durată de existenţă a prezentului acord, achită cota-
parte, până cel mai târziu în data de 20 a fiecărei luni pentru luna curentă; 
(2) Obligaţiile de plată se achită de către UAT-urile semnatare, potrivit prevederilor alin. (1), fără a 
mai fi necesară emiterea vreunui document de către Asociaţia Microregională Banat Ripensis de 
Dezvoltare a Localităţilor ONG.
(3) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1), UAT-urile semnatare 
datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(4) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite bugetelor 
locale.

Art. 17. - În cazul în care UAT-ul semnatară nu achită cota-parte la termenele prevăzute la art. 16 
alin. (1) şi (2), Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG
înaintează o notificare către UAT respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, fără îndeplinirea 
niciunei alte proceduri.

CAPITOLUL VI
CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INCOMPATIBILITATE

Art. 18. - Informaţiile, datele şi documentele utilizate de auditorii interni în cadrul desfăşurării 
misiunilor de audit public intern sunt confidenţiale conform prevederilor normelor specifice şi 
Codului privind conduita auditorului intern.



Art. 19. - Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern, sunt comunicate şi 
puse la dispoziţia exclusivă a primarului UAT unde a fost realizată misiunea de audit public intern.

Art. 20. - Prin clauza de confidenţialitate părţile semnatare ale prezentului acord, convin ca, pe 
toată durata acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul compartimentului de 
audit public intern date sau informaţii care privesc oricare dintre celelalte UAT-uri implicate în 
acţiunea de cooperare şi de care aceştia au luat cunoştinţă în timpul exercitării misiunilor de audit 
public intern.

Art. 21. - Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor între 
UAT-urile semnatare ale prezentului acord.

Art. 22. - Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii UAT-urilor 
semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 23. - (1) Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern dacă 
sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu primarul, viceprimarul, secretarul sau 
administratorul public de la nivelul UAT respective.
(2) Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod 
potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al 
entităţilor publice. 
(3) Auditorii interni care au responsabilităţi în execuţia programelor şi proiectelor finanţate integral 
sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe. 
(4) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de 
activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această interdicţie se 
poate ridica după trecerea unei perioade de trei ani. 
(5) Auditorii interni, imediat după desemnare, au obligaţia de a întocmi o declaraţie pe propria 
răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, că nu se găsesc în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1)-(4).

CAPITOLUL VII
FORŢA MAJORĂ ŞI LITIGIILE

Art. 24. - (1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forţă majoră.
(2) Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă imposibilitatea 
absolută de executare, fiind neprevizibilă; sunt considerate ca forţă majoră, în sensul prezentului 
acord, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii.

Art. 25. - Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ 
condiţiile:
nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile lucrătoare de 
la producere;
există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor acestuia.

Art. 26. - Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord  este 
soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.

Art. 27. - În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre 
părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de judecată competente, 
potrivit legii. 

CAPITOLUL VIII
DURATA ŞI DESFIINŢAREA ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 28. - Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data 
semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.



Art. 29. - Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord, în cursul executării lui,  se poate face 
numai pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă al 
acestora.

Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii legali ai 
părţilor acordului.

Art. 31. - (1) Calitatea unei UAT de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotărârii 
consiliului local adoptată în acest sens, numai după expirarea unei perioade de trei ani de la data de 
întâi ianuarie a anului următor celui în care comunică Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis de 
Dezvoltare a Localităţilor ONG, hotărârea respectivă.
(2) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (1) UAT respectivă poate reveni asupra opţiunii de 
încetare a calităţii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie să comunice hotărârea 
consiliului local prin care abrogă hotărârea prevăzută la alin. (1). 

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 32. - (1) Anual, părţile prezentului acord se reunesc pentru:
 efectuarea analizei rezultatelor executării acordului;
 stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii de audit public intern;
 aprobarea planului anual de audit public intern;
 stabilirea cotei-părţi lunare datorate de UAT-urile semnatare.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) se adoptă cel mai târziu în luna decembrie a anului 
curent pentru anul următor. 
(3) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) nu sunt luate până la expirarea 
termenului prevăzut la alin. (2), pentru anul următor:
a) se aplică planul anual de audit public intern pentru anul curent;
b) cota-parte datorată de UAT-urile semnatare se actualizează cu rata inflaţiei pentru anul curent. 
(4) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal şi se semnează 
de către reprezentanţii legali prezenţi ai părţilor semnatare ale prezentului acord.
(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor legali ai 
UAT-urilor semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii pentru toate părţile, inclusiv pentru 
UAT-urile care nu au fost reprezentate sau ai căror reprezentanţi legali au votat împotriva măsurilor 
respective. 

Art. 33. - Prezentul acord, prin act adiţional:
a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare ale acordului;
b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite 
asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui.   

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în …. exemplare, toate identic egale din punct de 
vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi data de ….………............... 
2012.

SEMNĂTURILE REPREZENTANŢILOR PĂRŢILOR

L.
S.

DIRECTORUL EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.1. SĂCĂLAZ:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L. PRIMARUL UAT B.2. JIMBOLIA:



S. 1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.3. LENAUHEIM:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.4. COMLOŞU MARE:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.5. CHECEA:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.6. UIVAR:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.7. GOTTLOB:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.8. CENEI:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.9.                               :
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL UAT B.10.                            :
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte 
profesionale a personalului contractual”

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7910 din 09.10.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea „Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a 
personalului contractual”;

Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011;
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit.”b” şi  art. 45 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului 
contractual” , prevăzut în anexa nr. 1 care face 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.  199  din 18 octombrie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                             Barna Petru Ladislau

    

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. 7464 din 16.10.2012 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, cu titlu gratuit, dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare 
realizării capacităţilor energetice Parc Eolian Jimbolia I şi II, şi a realizării transportului agabaritic 
în favoarea S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. şi S.C. JIMBOLIA WIND FARM S.R.L., asupra 
terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, drumuri comunale/de 
exploatare/vicinale şi teren arabil, identificate după cum urmează: DE 451, DC 457(DE), DE 484, 
DE 481/1, DE 479, DC 470, DE 469/4, DE 482/1, DE 482/2, DE 488/1/2, DE 546, DE 489, DE 
496/3, DE 503, DE 455, DC 457, DE paralel cu HCN 544, DE 548, DE 535, DE 550, DE 520/1, 
DE 527/7, DE 525/8, DE 525/9, DE 565, DE 571/4, A 50 (cad. 402802), DE 54/1, DC 43/2, DE 
34/1/3, DE 430/6, DE 556, DE 484/1, DE 407/3.

Art. 2. – Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de uz pentru acces în vederea asigurării 
funcţionării normale a capacităţii energetice Parc Jimbolia I şi II, pentru revizii, reparaţii şi 
intervenţii necesare, pe întreaga durată de funcţionare a acestei capacităţi energetice, în favoarea 
S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. şi S.C. JIMBOLIA WIND FARM S.R.L., asupra terenurilor 
aflate în proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, drumuri comunale/de 
exploatare/vicinale şi teren arabil, identificate după cum urmează: DE 451, DC 457 (DE), DE 484, 
DE 481/1, DE 479, DC 470, DE 469/4, DE 482/1, DE 482/2, DE 488/1/2, DE 546, DE 489, DE 
496/3, DE 503, DE 455, DC 457, DE paralel cu HCN 544, DE 548, DE 535, DE 550, DE 520/1, 
DE 527/7, DE 525/8, DE 525/9, DE 565, DE 571/4, A 50 (cad. 402802), DE 54/1, DC 43/2, DE 
34/1/3, DE 430/6, DE 556, DE 484/1, DE 407/3.

Art. 3. – Se acordă, cu titlu gratuit  servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau 
aeriană pentru instalarea turbinelor de vânt, altor echipamente aferente capacităţii energetice Parc 
Eolian Jimbolia I şi II, precum şi a reţelelor electrice aferente, şi pentru acces la locul de amplasare 
a acestora pe perioada construirii şi a funcţionării capacităţii energetice respective în favoarea S.C.
COMPANIA EOLIANĂ S.A. şi S.C. JIMBOLIA WIND FARM S.R.L., asupra terenurilor aflate în 
proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, identificate după cum urmează: DE 451, DC 457 
(DE), DE 484, DE 481/1, DE 479, DC 470, DE 469/4, DE 482/1, DE 482/2, DE 488/1/2, DE 546, 
DE 489, DE 496/3, DE 503, DE 455, DC 457, DE paralel cu HCN 544, DE 548, DE 535, DE 550, 
DE 520/1, DE 527/7, DE 525/8, DE 525/9, DE 565, DE 571/4, A 50 (cad. 402802), DE 54/1, DC 
43/2, DE 34/1/3, DE 430/6, DE 556, DE 484/1, DE 407/3.

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. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 224 din 
24.11.2011, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 121 din 31.05.2012 şi Hotărârea Consiliului 
Local Jimbolia nr. 160 din 31.07.2012



Art. 6. – 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. 200 din 18 octombrie 2012           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
         Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, identificat cu nr. parcelă HB 
392,  în suprafaţă de 5,88 ha, pentru amenajarea unei zone de agrement

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7193/15.10.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea 
concesionării, a terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, identificat cu nr. 
parcelă HB 392,  în suprafaţă de 5,88 ha, pentru amenajarea unei zone de agrement;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) 
şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării
pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, identificat 
cu nr. parcelă HB 392,  în suprafaţă de 5,88 ha, pentru amenajarea unei zone de 
agrement.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este 
situat în extravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari, 
având categoria de folosinţă „ape şi stuf”.

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

Nr. 201 din 18 octombrie 2012                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
   Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 13, înscris în CF nr. 402785, nr. 
topo. 3809/2,  în suprafaţă de 199, pentru construirea unui garaj auto

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7193/15.10.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 13, înscris în CF nr. 
402785, nr. topo. 3809/2,  în suprafaţă de 199, pentru construirea unui garaj auto;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) 
şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării
pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 13, înscris în 
CF nr. 402785, nr. topo. 3809/2,  în suprafaţă de 199, pentru construirea unui garaj 
auto.

Terenul menţionat anterior se află în proprietatea Statului Român şi în 
administrarea Consiliului Local Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de 
sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari, având categoria de folosinţă 
„arabil”.

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

Nr.  202   din 18 octombrie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
   Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unor măsuri de protecţie a arborilor şi arbuştilor din intravilanul 
oraşului Jimbolia 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8121/16.10.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea unor măsuri de protecţie a arborilor şi arbuştilor 
din intravilanul oraşului Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 
45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - În intravilanul oraşului Jimbolia, pentru un arbore tăiat (defrişat), de către 
persoane fizice sau juridice, din cauze obiective (uscare, deteriorarea gospodăriei subterane, 
gospodăriei aeriene, afectarea clădirilor), cel care defrişează va planta în mod obligatoriu 
minim 2 arbori ornamentali. 

În cazul în care fapta este săvârşită în afara perioadei optime de plantat, se 
va achita contravaloarea a minim 2 arbori ornamentali la serviciul de Impozite şi Taxe 
Locale. Suma se va stabilii de personalul specializat din cadrul Seviciului urbanism şi 
amenajarea teritoriului în urma consultării a trei oferte de preţ.

Art. 2. - Determinarea pagubelor produse prin tăierea (defrişarea) în orice mod a 
arborilor, degradarea ori distrugerea acestora, va fi efectuată de către inspectori abilitaţi din 
cadrul Seviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Art. 3. - Solicitările privind tăierile şi toaletările la arborii şi arbuştii din intravilanul 
oraşului, se depun la sediul primăriei oraşului Jimbolia, unde vor fi analizate şi soluţionate 
de către compartimentul de specialitate. Plantarea se efectuază în prezenţa unui 
reprezentant al primăriei, care va stabilii amplasamentul. Tăierile la arborii de talie mare 
(peste 5m) se fac de firme specializate.

Art. 4. - Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,  
se face de persoanele împuternicite de către Primarul oraşului Jimbolia, de Poliţia oraşului 
Jimbolia şi de membrii Detaşamentului de Jandarmi din localitate.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;

Nr.  203  din 18 octombrie 2012             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
   Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Traian Grozăvescu, nr. 2, cuprins în C.F. nr.  402321, topo. nr. 
4873, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 8133din 16.10.2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin 
care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Traian 
Grozăvescu, nr. 2, cuprins în C.F. nr.  402321, topo. nr. 4873, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995.

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Bologh Diana Maria şi 
Bologh Adalbert Alexandru, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Traian 
Grozăvescu, nr. 2, în suprafaţă de 327 mp, cuprins în C.F. nr. 402321, topo. nr. 4873, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 148 mp curte va plăti în 
continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-lui Bologh Adalbert Alexandru şi d-nei Bologh Diana Maria.

Nr. 204 din 18 octombrie 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                                                                    Barna Petru Ladislau

                            

                           CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

Ionel Niţoi
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 18 octombrie 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 Kaşa Tiberiu.
În continuare d-l Postelnicu prezintă:

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

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

din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2012.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pe anul 2012. 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii din bugetul local pe anul 2012.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2012.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi garantarea împrumutului ce urmează să fie contractat de 

către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 

activităţii de audit public intern.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de 

promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual.
10. 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.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, extravilan, identificat cu nr. topo HB 392, în suprafaţă de 5,86 ha, 
pentru amenajare bază de agrement.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Bârzava, nr. 13, înscris în CF nr. 402785 Jimbolia, topo. 3809/2, în 
suprafaţă de 199 mp, pentru construire garaj auto.

13. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza oraşului Jimbolia.
14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

Jimbolia, strada Traian Grozăvescu, nr. 2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.
15. Proiect de hotărâre privind aprobare tarifelor pentru serviciile şi lucrările executate de S.C. Peisaj 

Hosta S.R.L.
16. Probleme ale comisiilor de specialitate.
17. Probleme ale Primăriei.
18. Diverse.            
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Conform HCL nr. 191 din 08.10.2012 preşedinte de şedinţă este d-l Barna Petru Ladislau.

D-l Barna supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 20 septembrie 2012 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 08 octombrie 2012 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi. 

   Se trece la ordinea de zi:

D-l Niţoi precizează faptul că punctele 1 şi 2 de pe ordinea de zi se vor amâna pentru o şedinţă 
ulterioară datorită faptului că nu s-au primit toate materialele pentru aceste două puncte.

D-l Barna 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 nu avizează 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 193

             D-l Barna prezintă referatul 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 spune că ar fi trebuit să aşteptăm, să lăsăm iluminatul în cimitir, este nevoie de 

această investiţie.
D-l Postelnicu precizează că iluminatul în cimitir se va face.
D-l Tinei spune că în comisia de urbanism s-a discutat punctul referitor la camera video şi au 

considerat că valoarea este prea mare.
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 194

               D-l Barna prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul 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 nu avizează 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 195

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 196

              D-l Barna prezintă referatul aprobarea şi garantarea împrumutului ce urmează să fie 
contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu avizează 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 precizează faptul că este vorba de deschiderea unei linii de creditare de 900 000 lei, 

e posibil să nu fie nevoie de toată suma, e vorba de cumpărarea de aparatură medicală. Banii vor veni 
înapoi de la UE, noi vom plăti contribuţia proprie de 2% şi taxele bancare.

D-l Postelnicu spune că s-a mai aprobat o hotărâre, dar este vorba de o sumă mai mică şi de un alt 
format.

D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 197

               D-l Barna prezintă referatul aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de audit public intern.

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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 198

   D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 199

               D-l Barna  prezintă referatul 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 Postelnicu spune că au autorizaţie de construire pentru acest proiect, în trecut s-au adoptat 3 

hotărâri privind acordarea drepturilor de uz şi servitute de trecere a unor drumuri agricole, acum ne solicită
unificarea într-o singură hotărâre. Referitor la denumirea WIND FARM Jimbolia, este vorba de o denumire 
generică, e legată de faptul că activitatea se desfăşoară pe raza oraşului Jimbolia.
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D-l Tinei întreabă ce beneficii are oraşul Jimbolia, se va încasa impozit pe teren?
D-l Postelnicu spune că şi clădirile se vor impozita.
D-l Tinei spune că, dacă vor fi declarate de interes naţional nu vom încasa noi impozitele, ci 

statul.
D-l Niţoi spune că dacă vor fi de interes neţional  e şi în avantajul nostrum, vom primi cotă parte 

din impozite.
D-l Tinei propune să încercăm o colaborare, să ne asociem cu ei.
D-l Niţoi spune că nu este vorba de o negociere, investiţia e pe teren privat, ei solicită doar

servitute de trecere, pe care suntem obligaţi să o aprobăm.
D-l Prcsina spune că poate găsim o soluţie ca oraşul Jimbolia să beneficieze de acest proiect.
D-l Niţoi spune că drumurile vor fi amenajate pe cheltuiala lor, deja este un avantaj pentru noi., 

agricultorii vor putea circula pe ele.
D-l Ciuciulete spune că şi forţa de muncă va fi tot din Jimbolia, un alt avantaj.
D-l Niţoi spune că nu putem impune unui SRL să se asocieze cu Primăria.
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 200

               D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, extravilan, identificat cu nr. topo HB 392, în suprafaţă 
de 5,86 ha, pentru amenajare bază de agrement.

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice 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 Primar precizează că s-a verificat şi nu are legătură cu şoseaua de centură, dacă aceasta se va 

mai realiza.
D-l Tinei urează success pentru realizarea investiţiei.
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  15 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Toth) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 201

               D-l Barna prezintă referatul aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, str. Bârzava, nr. 13, înscris în CF nr. 402785 Jimbolia, topo. 3809/2, în 
suprafaţă de 199 mp, pentru construire garaj auto.

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR. 202

               D-l Barna prezintă referatul privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza oraşului 
Jimbolia.

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice 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-na Ferescu spune că trebuie urmărit cum se taie pomii, şi dă exemplul copacii din curtea şcolii 

de pe str. Lorena.
D-l Toth spune că cei de la Enel taie cum vor, ar trebui să se discute cu ei.
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D-l Niţoi spune că ei se folsesc de forţa majoră. Nu există o colaborare cu cei de la Enel, o să luăm 
măsuri.

D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă. 

HOTĂRÂREA NR. 203

   D-l Barna prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, strada Traian Grozăvescu, nr. 2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR. 204

D-l Barna prezintă referatul privind aprobare tarifelor pentru serviciile şi lucrările executate 
de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice 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 spune că s-au majorat tarifele la lucrările şi serviciile care folosesc combustibil.
D-l Tinei spune că sunt neconcordanţe la preţuri, unele sunt prea mari, altele prea mici şi propune 

amânarea acestui punct pentru a se face o analiză şi să se vină cu preţuri reale la următoarea şedinţă.
D-l Barna supune aprobării amânarea proiectului de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi.

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local: Nu sunt probleme.

Se trece la Probleme ale primăriei:

D-l primar prezintă solicitarea d-lui Ilina, pentru a instala marchize, la intrările în restaurant, pe 
domeniul public. Mai precizează faptul că una deja este montată, nu a venit să ceară autorizaţie înainte de a 
începe lucrările, trebuie să plătească o taxă. D-l primar solicită consilierilor un punct de vedere.

D-l Tinei spune că se creează un precedent.
D-l Ciuciulete spune că există precedent: terasa de la Bulevard de pe trotuar.
D-l Niţoi precizează că d-l Ilina spune că marchizele vor avea un aspect deosebit, şi întreabă 

consilieri ce să facă primăria, să îl amendeze că a construit fără să solicite autorizaţie, suntem de accord cu 
montarea acestora?

D-l Pop precizează că, membrii comisiei de urbanism se vor deplasa la faţa locului să vadă despre 
ce este vorba şi se va relua discuţia la şedinţa următoare.

D-l Postelnicu prezintă solicitarea celor de la centrul SCOP, care cer 96.000 lei pentru a putea să-
şi desfăşoare activitatea. D-l Primar spune că în acest an s-a alocat suma de 30.000 lei, vom vedea în 
momentul în care se va face bugetul de ce sume vom dispune.

D-l primar prezintă decizia Curţii de  Conturi în urma controlului din luna septembrie 2012.
D-na Ferescu întreabă pe ce perioadă s-a facut controlul?
D-l Primar spune că doar pe proiectul cu uzina de apă. Mai spune că deja s-au luat măsuri pentru 

a remedia problemele care au fost semnalate în raportul de control.
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Se trece la diverse:
D-l Gorgan prezintă situaţia clădirii unde se doreşte amenenajarea secţiei de fizioterapie.
Spune că până în prezent s-au cheltuit 99.850 lei, mai e nevoie de 23.000 lei pentru clădire şi 

34.757 Euro pentru dotare, adică 156.000 lei. În total mai e nevoie de suma de 179.000 lei.
D-l Tinei spune că trebuie să hotărâm ce vrem să facem, să continuăm?
D-l Ciuciulete spune că trebuie făcut ceva nou şi bun, locaţia asta nu este bună pentru o secţie de 

fizioterapie.
D-l Postelnicu spune că trebuie întrebată conducerea Spitalului câte cereri sunt pentru această 

activitate, merită să investim?
D-l Meszaros spune că, dacă tot s-a investit aşa mult, să se continue, să se facă subzidirea, va 

rezista 5-10 ani.
D-l Toth spune că ne vom lupta cu ingrasia.
D-l Barna propune să se invite conducerea spitalului să lămurească această problemă.
D-l Corneanu întreabă a cui este fosta curăţătorie de la gară? Să li se pună în vedere  să închidă 

intrările, e o mizerie de nedescris acolo.
D-l Postelnicu spune că e a fraţilor Cristescu, care plătesc impozitele şi amenzile, le-am pus în 

vedere să vină, sau să demoleze sau să închidă intrările, dar nu s-a întâmplat nimic.
D-l Tinei spune că, referitor la punctual 8 de pe ordinea de zi, dacă aveam până acum audit 

financiar nu discutam acum toate aceste probleme legate de sursele financiare.
D-l Ciuciulete spune că nu vine niciun auditor pentru un salar de 700-800 de lei.
D-l Niţoi spune că avem un compartiment de audit cu două posturi, dar nu vine nimeni.
D-l Gorgan spune că 5 primării sunt de acord să colaboreze în ceea ce priveşte auditul, iar după 

adoptarea bugetelor pentru anul viitor se vor mai alătura încă cel puţin două primării.
D-l Niţoi spune că toate primăriile vor fi obligate să facă audit, nu se vor mai primi situaţiile 

financiare fără raport de audit.
D-l Tabeică spune că ciupercile de la gară sunt distruse, se clatină, ar trebui luate.
D-l Postelnicu spune că, dacă le luăm se va intra cu maşinile şi e pericol de surpare. Avem în 

vedere schimbarea acestora în momemntul în care vom schimba mobilierul urban.
    Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Barna 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,
Barna Petru Ladislau

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.   8173 din  17.10.2012 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 IV


VENITURI – TOTAL








  143


1. Impozit pe profit de la agenţi economici




010201
      1


2. Venituri din vânzarea locuinţelor 





390203
      1


5. FEDR-sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

45020102
    56



6. Instrumentul de Asistenţă Preaderare-sume primite în contul plăţilor 


    efectuate în anii anteriori






45020702
    85


CHELTUIELI – TOTAL








  143


1. Autorităţi publice







5102

 -  63



- bunuri şi servicii






510220
 - 59



- proiecte cu finanţare din FEN




510256
   11



- cheltuieli de capital






510271
 - 15


2. Alte servicii publice generale





5402

 - 50



- cheltuieli de capital






540271
 - 50


3. Dobânzi








5502

 - 40



- dobânzi aferente datoriei publice interne



550230
 - 40


4. Învăţământ







6502

  100



- bunuri şi servicii






650220
  100


5. Sănătate








6602

  115



- transferuri către instituţii publice




660251
    15



- proiecte cu finanţare din FEN




660256
  100


6. Cultura, recreere şi religie





6702

- 134



- bunuri şi servicii






670220
- 150



- transferuri între unităţi





670251
      6



- proiecte cu finanţare din FEN




670256
-   10



- asociaţii şi fundaţii






670259
     20



7. Asistenţa socială







6802

     80


- proiecte cu finanţare din FEN




680256
     80



8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002

   156



- bunuri şi servicii






700220
     50



- cheltuieli de capital






700271
   106


9. Transporturi







8402

   - 21



- bunuri şi servicii






840220
     20



- cheltuieli de capital






840271
   - 41

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei 

Prefectului – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

- DGFP Timiş.


Nr. 193 din 18 octombrie 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                                                                             Barna Petru Ladislau

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. 8161 din 17.10.2012 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 reduce punctul 4 – Modernizare str. Ion Vidu cu suma de 41 mii lei şi se suplimentează punctul 7 – Construire Şcoală de Arte şi Meserii cu suma de 71 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. A de 891 mii lei.


· La Capitolul B – Lucrări noi – se înlocuieşte punctul 2 – Iluminare interioară cimtir – stâlpi metalici în sumă de 60 mii lei cu 2 – Alei interioare cimitir în valoare de 80 mii lei, se scoate punctul 4 – Reparaţii capitale sediu SPCLEP Jimbolia în valoare de 50 mii lei , rezultând un TOTAL CAP: B de 1031 mii lei 


· La Capitolul C – Dotări se scoate punctul 1 – Calculatoare PC + monitoare în valoare de 15 mii lei şi se introduce un nou punct 7 – Sistem de supraveghere video – Turn Biserică Catolică în valoare de 15 mii, rezultând un Total Cap. C de 251 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.523 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. 194 din 18 octombrie 2012                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Barna Petru Ladislau

                                                   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. 8041 din 16.10.2012 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







148,88


1. Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea


    proprie sau anexă






331016
  19,02

2.Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale


    de sănătate







331021
104,00


3. Donaţii şi sponsorizări





371001
  10,86      

4.Subvenţii din  bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de


   capital


 
 



431014
  15,00


CHELTUIELI – TOTAL







148,88

1. Sănătate







6610

148,88



- bunuri şi servicii





661020
123,02



- cheltuieli de capital





661070
  25,86


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.  195  din 18 octombrie 2012


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      









                    Barna Petru Ladislau


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. 8042 din 16.10.2012 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 10 – Calculatoare (Spital) – 4 buc. în valoare de 10,86 mii lei, rezultând un Total Dotări de 118,01 mii lei.

· La Alte Cheltuieli de investiţii se introduce punctul 2 – Reparaţii capitale centrală termică (Spital) în valoare de 15 mii lei, rezultând un Total Alte Cheltuieli de 38,25 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 156,26 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
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

    

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în    


            valoare de  900.000 lei, de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 


Consiliul Local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;

    
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale <LLNK 12006   273 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale <LLNK 12007     9 20 301   0 31>Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;


    
Ţinând seama de prevederile <LLNK 12000    24 11 202  41 39>art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


   
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin <LLNK 11997   199 10 201   0 18>Legea nr. 199/1997,


    
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,


    
Luând act de:


    a) referatul de aprobare prezentat de către primarul oraşului Jimbolia,  în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.  8043/16.10.2012;


    b) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,


  
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. „b”şi alin. (4) lit. „b, ale art. 45 alin. (2) pct. b, şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din <LLNK 12001   215 10 201   0 48>Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată,


HOTĂRĂŞTE

    
Art. 1. - Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 900.000 lei,  pe o perioadă de 1 an, de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

    
Art. 2. - Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor”. 



Art. 3. - Din bugetul local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş se asigură integral plata:


    a) serviciului anual al datoriei publice locale;


    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;


    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.


    
Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului Jimbolia, judeţul Timiş următoarele date:


    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;


    b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;


    c) gradul de îndatorare a Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş;


    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;


    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;


    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.


    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.


    
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi secretarul oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, precum şi inspectorul biroului buget contabilitate care vor semna contractul de împrumut bancar.


Art. 6. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 126 din 31.05.2012.

   
 Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Jimbolia, judeţul Timiş şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea  pe pagina de internet www.jimbolia.ro şi cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei.
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


                                



Consiliul Local al oraşului Jimbolia,


Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică fiind unitatea administrativ teritorială (UAT), în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public reprezentată de Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi de Primar ca autoritate executivă, 


Apreciind oportunitatea unei cooperări între unităţile administrativ-teritoriale pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând, în acelaşi timp, independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea,


Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi,


Văzând referatul nr. 8170 din 17.10.2012 al Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane prin care se propune însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern;

Având în vedere prevederile:


· Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;  


· Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;


· art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;


· Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 19.10.2000 privind aderarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia la Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor,


În temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7)  lit. a) şi c), art. 45 alin. (1) şi alin.(2) 


lit. f), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - (1) Se însuşeşte Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al unităţii administrative Jimbolia.


Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul unităţii administrative Jimbolia.


Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică: 


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

· Serviciilor din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia;

· Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor.
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Anexa la HCL nr.      din 18.10.2012 


ACORD DE COOPERARE


privind organizarea şi exercitarea


activităţii de audit public intern


Încheiat astăzi, ……………... 200...


Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în cazul prezentului acord de cooperare, entitate publică fiind Unitatea Administrativ Teritorială („UAT”), în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală,


Apreciind oportunitatea unei cooperări între UAT pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea,


urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru fiecare UAT semnatară a prezentului acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi,


Având în vedere prevederile:


· Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 


· Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;


· art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


· art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;


· art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;


· Codului muncii;


· Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;


· Codului de procedură civilă;


· Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 


· Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004;


· Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 19.10.2000 privind aderarea Consiliului Local Jimbolia la Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG,


potrivit prezentului acord de cooperare părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, se obligă la o colaborare pe durată nedeterminată, care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă în realizarea activităţilor de audit public intern, pe baza unui set de reguli convenite prin deplină înţelegere, după cum urmează: 


CAPITOLUL I


PĂRŢILE 


Art. 1. - Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt:


A. Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG, denumită în continuare Asociaţia, în calitate de entitate organizatoare a auditului public intern pentru UAT-urile prevăzute la lit. B, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, titulară a codului de înregistrare fiscală 13989479 şi a contului nr. cont nr. RO53 4540 0000 1167 0010  deschis la B.C.R. Jimbolia, reprezentată prin domnul Ordodi Arcadie, care îndeplineşte funcţia de director executiv al Asociaţiei,  


şi


B. UAT-urile care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunilor specifice auditului public intern, respectiv:


B.1. UAT SĂCĂLAZ, cu sediul în SĂCĂLAZ, str. A IV-A, nr. 368, judeţul TIMIŞ, titulară a codului de înregistrare fiscală 5439113 şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria TIMIŞOARA, reprezentată prin domnul ILIE TODAŞCĂ, având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….; 


B.2. UAT JIMBOLIA, cu sediul în JIMBOLIA, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 81, judeţul TIMIŞ, titulară a codului de înregistrare fiscală 2502763 şi a contului nr. RO80 TREZ ............................................ deschis la Trezoreria JIMBOLIA, reprezentată prin domnul POSTELNICU DARIUS ADRIAN, având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.3 UAT LENAUHEIM, cu sediul în LENAUHEIM, nr. 258, judeţul TIMIŞ, titulară a codului de înregistrare fiscală 4483692 şi a contului nr. RO80 TREZ 6252 4510 220X XXXX deschis la Trezoreria JIMBOLIA, reprezentată prin domnul SUCIU ILIE, având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.4. UAT COMLOŞU MARE, cu sediul în COMLOŞU MARE, nr. 655, judeţul TIMIŞ, titulară a codului de înregistrare fiscală 4483854 şi a contului nr. …................…………………………….. deschis la Trezoreria JIMBOLIA, reprezentată prin domnul ŞTEFĂNESCU OVIDIU, având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.5. UAT CHECEA, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.6. UAT UIVAR, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.7. UAT GOTTLOB, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.8. UAT CENEI, cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.9. UAT .........................................2), cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


B.10. UAT .........................................2), cu sediul în ............................, str. ........................................, nr. ...., judeţul..........................., titulară a codului de înregistrare fiscală ………….. şi a contului nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., având funcţia de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. …../…….;


CAPITOLUL II


OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE


Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie cooperarea dintre părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea organizării şi exercitării activităţii de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale. 


Art. 3. - Prezentul acord stabileşte:


a) drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern;


b) atribuţiile compartimentului de audit public intern;


 
 c) obligaţiile financiare ale UAT semnatare;


 
 d) obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor în posesia cărora intră, oricare dintre persoanele implicate în acest proces.


Art. 4. - Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se obligă să acţioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma: 


· menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei UAT semnatare;


· îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între UAT-urilor semnatare;


· irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord;


· respectării reciproce a confidenţialităţii în desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi raportarea rezultatelor acestora;


· respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public intern.


CAPITOLUL III


DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN ORGANIZAREA ŞI 


EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN


Art. 5. – Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG, în calitate de entitate organizatoare şi de angajator, îşi asumă următoarele obligaţii:


· să constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea, eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi, cu un număr de cel puţin trei posturi;


· să efectueze toate cheltuielile prevăzute la art. 14 şi să depună declaraţiile aferente drepturilor de personal, precum şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii; 


· să asigurare încăperile necesare şi adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor compartimentului de audit public intern;


· să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din  compartimentul de audit public intern;


· să asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu normele generale de audit public intern; 


· să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni la nivelul cerinţelor stabilite prin normele metodologice specifice entităţilor publice;


· să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public intern;

· să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanţii legali ai UAT-rilor semnatare ale prezentului acord.

Art. 6. – UAT-urile semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi:


· să propună unele obiective de audit public intern, specifice acestor unităţi administrativ-teritoriale, echipei de auditare nominalizate să realizeze misiunea de audit public intern; 


· să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de management şi control intern care să asigure atingerea obiectivelor UAT-urilor;


· să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor constatate cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate;


· să primească, în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, urmare a misiunilor de audit realizate la propria comună;


· să hotărască, independent, asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor formulate în baza misiunilor de audit public intern realizate.


Art. 7. – UAT-urile semnatare ale prezentului acord au următoarele obligaţii:


· să respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinică, participarea la şedinţe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni şi să furnizeze, în scris sau verbal, informaţiile solicitate;


· să asigure accesul la date, informaţii şi documente auditorilor interni, în vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit public intern;


· să asigure logistica necesară desfăşurării misiunilor de audit public intern, respectiv, încăperi adecvate, acces la sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, furnituri de birou, precum şi alte mijloace materiale utile;


· să elaboreze şi să transmită compartimentului de audit public intern planurile de acţiune necesare implementării recomandărilor acceptate;


· să informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul şi la gradul de implementare a recomandărilor dispuse;


· să furnizeze informaţiile solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de audit public intern;


· să estimeze costurile necesare realizării misiunilor de audit public intern solicitate în cursul exerciţiului financiar şi să prevadă aceste angajamente în bugetul local;


· să participe la convocările prevăzute la art.  5 lit. h).


CAPITOLUL IV


ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN


Art. 8. - Compartimentul de audit public intern asigură realizarea activităţii de audit public intern la UAT-urile semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanţi legali ai acestora. 


Art. 9. - În exercitarea activităţilor sale, compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:


· să elaboreze normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern din cadrul prezentului acord, aprobate de toate UAT-urile semnatare şi avizate;


· să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu reprezentanţii UAT-urilor semnatare şi să estimeze durata de realizare a fiecărei misiuni de audit public intern;


· să efectueze, în condiţii de calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea sistemelor de management şi control intern specifice entităţii publice;


· să asigure monitorizarea realizării misiunilor de audit public intern, precum şi activităţile de supervizare a acestora;


· să raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatările, concluziile şi recomandările către conducerile UAT-urilor auditate;


· să raporteze operativ şi exclusiv problemele şi iregularităţile constatate, către conducătorul entităţii publice auditate;


· să elaboreze raportul anual al activităţii de audit public intern pentru comunele semnatare ale prezentului acord; 


· să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit public intern desfăşurate.


Art. 10. - Planificarea şi efectuarea misiunilor de audit public intern se realizează în mod echitabil pentru toate UAT-urile semnatare ale prezentului acord, în funcţie de misiunile solicitate şi de resursele disponibile.


Art. 11. - Compartimentul de audit public intern asigură efectuarea misiunilor de audit public intern de conformitate, de performanţă sau de consiliere, solicitate de către primarii UAT-urilor semnatare ale prezentului acord şi formulează recomandări şi concluzii pentru îmbunătăţirea activităţilor auditate.


CAPITOLUL V


DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FINANCIARE ALE PĂRŢILOR


Art. 12. - În vederea realizării în comun a activităţii de audit public intern, părţile susţin financiar înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern.


Art. 13. - (1) Asigurarea evidenţelor privind activităţile desfăşurate, precum şi costurile aferente acestora, sunt în responsabilitatea Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG, în calitate de entitate organizatoare.


(2) Recuperarea costurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata cotei-părţi ce revine fiecărei UAT semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.   


Art. 14. - (1) Cheltuielile care se decontează între Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG şi UAT-urile semnatare ale prezentului  acord sunt următoarele:


· bunuri şi servicii;


· cheltuieli de personal;


· obligaţiile de plată, către bugetul de stat şi către celelalte bugete/fonduri, rezultate în urma acordării drepturilor de personal;


· cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit de audit public intern corespunzătoare fiecărei UAT;


· alte cheltuieli, neprevăzute la lit. a) - d), stabilite prin înţelegerea dintre părţi şi/sau rezultate ca urmare a exercitării atribuţiilor de auditor intern.


(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt obligaţii de plată ale UAT-urilor semnatare ale prezentului  acord către Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG. 


Art.  15. - (1) Cheltuielile prevăzute la art. 14 necesare înfiinţării, organizării şi funcţionării compartimentului de audit public intern se decontează în baza unor cote-părţi stabilite de comun acord de către părţile semnatare ale prezentului acord, în urma determinării unui cost mediu lunar, funcţie de dimenisunea şi volumul de activitate al fiecăriei UAT, după cum urmează:


B.1. UAT SĂCĂLAZ 2.000 lei/lună; 


B.2. UAT JIMBOLIA 2.500 lei/lună;


B.3 UAT LENAUHEIM 2.000 lei/lună;


B.4. UAT COMLOŞU MARE 1.500 lei/lună;


B.5. UAT CHECEA 1.000 lei/lună;


B.6. UAT UIVAR 1.000 lei/lună;


B.7. UAT GOTTLOB 1.500 lei/lună;


B.8. UAT CENEI 1.500 lei/lună;


B.9. UAT ..........................................;


B.10. UAT ..........................................


Art. 16. - (1) UAT-urile semnatare, pe întreaga durată de existenţă a prezentului acord, achită cota-parte, până cel mai târziu în data de 20 a fiecărei luni pentru luna curentă; 


(2) Obligaţiile de plată se achită de către UAT-urile semnatare, potrivit prevederilor alin. (1), fără a mai fi necesară emiterea vreunui document de către Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG.


 (3) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1), UAT-urile semnatare datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 


(4) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite bugetelor locale.


Art. 17. - În cazul în care UAT-ul semnatară nu achită cota-parte la termenele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2), Asociaţia Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG înaintează o notificare către UAT respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, fără îndeplinirea niciunei alte proceduri.


CAPITOLUL VI


CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INCOMPATIBILITATE


Art. 18. - Informaţiile, datele şi documentele utilizate de auditorii interni în cadrul desfăşurării misiunilor de audit public intern sunt confidenţiale conform prevederilor normelor specifice şi Codului privind conduita auditorului intern.


Art. 19. - Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern, sunt comunicate şi puse la dispoziţia exclusivă a primarului UAT unde a fost realizată misiunea de audit public intern.


Art. 20. - Prin clauza de confidenţialitate părţile semnatare ale prezentului acord, convin ca, pe toată durata acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul compartimentului de audit public intern date sau informaţii care privesc oricare dintre celelalte UAT-uri implicate în acţiunea de cooperare şi de care aceştia au luat cunoştinţă în timpul exercitării misiunilor de audit public intern.


Art. 21. - Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor între UAT-urile semnatare ale prezentului acord.


Art. 22. - Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii UAT-urilor semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 


Art. 23. - (1) Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu primarul, viceprimarul, secretarul sau administratorul public de la nivelul UAT respective.


(2) Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice. 


(3) Auditorii interni care au responsabilităţi în execuţia programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe. 


(4) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de trei ani. 


(5) Auditorii interni, imediat după desemnare, au obligaţia de a întocmi o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, că nu se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4).


CAPITOLUL VII


FORŢA MAJORĂ ŞI LITIGIILE


Art. 24. - (1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forţă majoră.


(2) Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă imposibilitatea absolută de executare, fiind neprevizibilă; sunt considerate ca forţă majoră, în sensul prezentului acord, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii.


Art. 25. - Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ condiţiile:


nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile lucrătoare de la producere;


există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor acestuia.


Art. 26. - Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord  este soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.


Art. 27. - În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de judecată competente, potrivit legii. 


CAPITOLUL VIII


DURATA ŞI DESFIINŢAREA ACORDULUI DE COOPERARE


Art. 28. - Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.


Art. 29. - Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord, în cursul executării lui,  se poate face numai pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă al acestora.


Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.


Art. 31. - (1) Calitatea unei UAT de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotărârii consiliului local adoptată în acest sens, numai după expirarea unei perioade de trei ani de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care comunică Asociaţiei Microregionale Banat Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor ONG, hotărârea respectivă.


(2) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (1) UAT respectivă poate reveni asupra opţiunii de încetare a calităţii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie să comunice hotărârea consiliului local prin care abrogă hotărârea prevăzută la alin. (1). 


CAPITOLUL VIII


DISPOZIŢII FINALE


Art. 32. - (1) Anual, părţile prezentului acord se reunesc pentru:


· efectuarea analizei rezultatelor executării acordului;


· stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii de audit public intern;


· aprobarea planului anual de audit public intern;


· stabilirea cotei-părţi lunare datorate de UAT-urile semnatare.


(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) se adoptă cel mai târziu în luna decembrie a anului curent pentru anul următor. 


(3) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) nu sunt luate până la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), pentru anul următor:


a) se aplică planul anual de audit public intern pentru anul curent;


b) cota-parte datorată de UAT-urile semnatare se actualizează cu rata inflaţiei pentru anul curent. 


(4) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal şi se semnează de către reprezentanţii legali prezenţi ai părţilor semnatare ale prezentului acord.


(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor legali ai UAT-urilor semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii pentru toate părţile, inclusiv pentru UAT-urile care nu au fost reprezentate sau ai căror reprezentanţi legali au votat împotriva măsurilor respective. 


Art. 33. - Prezentul acord, prin act adiţional:


a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare ale acordului;


b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui.   


Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în …. exemplare, toate identic egale din punct de vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi data de ….………............... 2012.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual”

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 7910  din  09.10.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual”;


Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit.”b” şi  art. 45 

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual” , prevăzut în anexa nr. 1 care face 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.  199  din 18 octombrie 2012
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                             Barna Petru Ladislau

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. 7464 din 16.10.2012 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, cu titlu gratuit, dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării capacităţilor energetice Parc Eolian Jimbolia I şi II, şi a realizării transportului agabaritic în favoarea S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. şi S.C. JIMBOLIA WIND FARM S.R.L., asupra terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, drumuri comunale/de exploatare/vicinale şi teren arabil, identificate după cum urmează: DE 451, DC 457(DE), DE 484, DE 481/1, DE 479, DC 470, DE 469/4, DE 482/1, DE 482/2, DE 488/1/2, DE 546, DE 489, DE 496/3, DE 503, DE 455, DC 457, DE paralel cu HCN 544, DE 548, DE 535, DE 550, DE 520/1, DE 527/7, DE 525/8, DE 525/9, DE 565, DE 571/4, A 50 (cad. 402802), DE 54/1, DC 43/2, DE 34/1/3, DE 430/6, DE 556, DE 484/1, DE 407/3.


Art. 2. – Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de uz pentru acces în vederea asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice Parc Jimbolia I şi II, pentru revizii, reparaţii şi intervenţii necesare, pe întreaga durată de funcţionare a acestei capacităţi energetice, în favoarea S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. şi S.C. JIMBOLIA WIND FARM S.R.L., asupra terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, drumuri comunale/de exploatare/vicinale şi teren arabil, identificate după cum urmează: DE 451, DC 457 (DE), DE 484, DE 481/1, DE 479, DC 470, DE 469/4, DE 482/1, DE 482/2, DE 488/1/2, DE 546, DE 489, DE 496/3, DE 503, DE 455, DC 457, DE paralel cu HCN 544, DE 548, DE 535, DE 550, DE 520/1, DE 527/7, DE 525/8, DE 525/9, DE 565, DE 571/4, A 50 (cad. 402802), DE 54/1, DC 43/2, DE 34/1/3, DE 430/6, DE 556, DE 484/1, DE 407/3.


Art. 3. – Se acordă, cu titlu gratuit  servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea turbinelor de vânt, altor echipamente aferente capacităţii energetice Parc Eolian Jimbolia I şi II, precum şi a reţelelor electrice aferente, şi pentru acces la locul de amplasare a acestora pe perioada construirii şi a funcţionării capacităţii energetice respective în favoarea S.C. COMPANIA EOLIANĂ S.A. şi S.C. JIMBOLIA WIND FARM S.R.L., asupra terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, identificate după cum urmează: DE 451, DC 457 (DE), DE 484, DE 481/1, DE 479, DC 470, DE 469/4, DE 482/1, DE 482/2, DE 488/1/2, DE 546, DE 489, DE 496/3, DE 503, DE 455, DC 457, DE paralel cu HCN 544, DE 548, DE 535, DE 550, DE 520/1, DE 527/7, DE 525/8, DE 525/9, DE 565, DE 571/4, A 50 (cad. 402802), DE 54/1, DC 43/2, DE 34/1/3, DE 430/6, DE 556, DE 484/1, DE 407/3.

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. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 224 din 24.11.2011, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 121 din 31.05.2012 şi Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 160 din 31.07.2012

Art. 6. – 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. 200 din 18 octombrie 2012


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










                  Barna Petru Ladislau






CONTRASEMNEAZĂ,






       SECRETAR,






         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, identificat cu nr. parcelă HB 392,  în suprafaţă de 5,88 ha, pentru amenajarea unei zone de agrement

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 7193/15.10.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 


teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, identificat cu nr. parcelă HB 392,  în suprafaţă de 5,88 ha, pentru amenajarea unei zone de agrement;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării


pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, identificat cu nr. parcelă HB 392,  în suprafaţă de 5,88 ha, pentru amenajarea unei zone de agrement.

Terenul menţionat anterior aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia, este situat în extravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari, având categoria de folosinţă „ape şi stuf”.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;


Nr. 201 din 18 octombrie 2012                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









   Barna Petru Ladislau




CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 13, înscris în CF nr. 402785, nr. topo. 3809/2,  în suprafaţă de 199, pentru construirea unui garaj auto

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 7193/15.10.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 


teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 13, înscris în CF nr. 402785, nr. topo. 3809/2,  în suprafaţă de 199, pentru construirea unui garaj auto;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării


pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 13, înscris în CF nr. 402785, nr. topo. 3809/2,  în suprafaţă de 199, pentru construirea unui garaj auto.

Terenul menţionat anterior se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari, având categoria de folosinţă „arabil”.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;
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 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









   Barna Petru Ladislau




CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea unor măsuri de protecţie a arborilor şi arbuştilor din intravilanul oraşului Jimbolia 


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8121/16.10.2012 al serviciului urbanism, amenajarea 


teritoriului prin care se propune aprobarea unor măsuri de protecţie a arborilor şi arbuştilor din intravilanul oraşului Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - În intravilanul oraşului Jimbolia, pentru un arbore tăiat (defrişat), de către 


persoane fizice sau juridice, din cauze obiective (uscare, deteriorarea gospodăriei subterane, gospodăriei aeriene, afectarea clădirilor), cel care defrişează va planta în mod obligatoriu minim 2 arbori ornamentali. 



În cazul în care fapta este săvârşită în afara perioadei optime de plantat, se 


va achita contravaloarea a minim 2 arbori ornamentali la serviciul de Impozite şi Taxe Locale. Suma se va stabilii de personalul specializat din cadrul Seviciului urbanism şi amenajarea teritoriului în urma consultării a trei oferte de preţ.



Art. 2. - Determinarea pagubelor produse prin tăierea (defrişarea) în orice mod a arborilor, degradarea ori distrugerea acestora, va fi efectuată de către inspectori abilitaţi din cadrul Seviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.



Art. 3. - Solicitările privind tăierile şi toaletările la arborii şi arbuştii din intravilanul oraşului, se depun la sediul primăriei oraşului Jimbolia, unde vor fi analizate şi soluţionate de către compartimentul de specialitate. Plantarea se efectuază în prezenţa unui reprezentant al primăriei, care va stabilii amplasamentul. Tăierile la arborii de talie mare (peste 5m) se fac de firme specializate.



Art. 4. - Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,  se face de persoanele împuternicite de către Primarul oraşului Jimbolia, de Poliţia oraşului Jimbolia şi de membrii Detaşamentului de Jandarmi din localitate.


Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;
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 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









   Barna Petru Ladislau




CONTRASEMNEAZĂ,




         SECRETAR,





Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Traian Grozăvescu, nr. 2, cuprins în C.F. nr.  402321, topo. nr. 4873, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8133din 16.10.2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Traian Grozăvescu, nr. 2, cuprins în C.F. nr.  402321, topo. nr. 4873, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Bologh Diana Maria şi Bologh Adalbert Alexandru, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Traian Grozăvescu, nr. 2, în suprafaţă de 327 mp, cuprins în C.F. nr. 402321, topo. nr. 4873, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 148 mp curte va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.


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


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului   administraţie publică locală ;


· Serviciului  impozite şi taxe locale


· D-lui Bologh Adalbert Alexandru şi d-nei Bologh Diana Maria.
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                                                                                    Barna Petru Ladislau

                           CONTRASEMNEZĂ,





SECRETAR,





 Ionel Niţoi

                                                                HOTĂRÂREA


privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern



















