
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8539 din 29.10.2012 al serviciului buget, 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III
al anului 2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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

Nr. 205 din 30 octombrie 2012            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                    Barna Petru Ladislau

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                         Niţoi Ionel         



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8538 din  29.10.2012 al serviciului buget, contabilitate, 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

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

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

Nr.  206 din 30 octombrie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                              Barna Petru Ladislau

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                          Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8537 din 29.10.2012 al Serviciului urbanism, 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

a) Apartamentări:
1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 46, înscris în C.F. nr. 

402913 Jimbolia şi identificat cu nr. topo. 1434.
b) Alipiri în vederea dezlipirii ulterioare:

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 400995 Jimbolia, nr. 
cad. 4922 cu imobil înscris în C.F. nr. 401989 Jimbolia, nr. cad. 
4923.

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

            Nr. 207 din 30 octombrie 2012                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Barna Petru Ladislau

                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                SECRETAR,

    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  acordarea avizului pentru realizarea investiţiei „Instalaţii 
de producere de energie electrică din energie solară cu injecţie 
în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”,
care se va executa de către firma S.C. TRINOVOLT S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8459 din 29.10.2012 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială prin care se propune emiterea avizului pentru realizarea 
investiţiei „Instalaţii de producere de energie electrică din energie solară cu 
injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”, care se 
va executa de către firma S.C. TRINOVOLT S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d”, 
alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se acordă avizul pentru realizarea investiţiei „Instalaţii 
de 

producere de energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua 
electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”, care se va executa de către 
firma S.C. TRINOVOLT S.R.L.

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

Nr.   208 din 30 octombrie 2012           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   Barna Petru Ladislau

                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                SECRETAR,

            Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea tarifelor de deviz pentru serviciile şi lucrările 
executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr.  8068  din 16.10.2012 al Serviciului contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea tarifelor de deviz 
pentru serviciile şi lucrările executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă tarifele de deviz pentru serviciile şi lucrările executate 
de

S.C. Peisaj Hosta S.R.L, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 82 din 28.05.2009, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 81 din 
28.04.2012 şi Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 79 din 22.03.2012.

Art. 3. – 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;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L;
- cetăţenilor prin afişare 

Nr.  209 din 30 octombrie 2012            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Barna Petru Ladislau

                                       CONTRASEMNEAZĂ
          SECRETAR,
           Niţoi Ionel

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 octombrie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Postelnicu,  primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi 14.

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

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 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 efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia.

4. Proiect de hotărârea privind emiterea avizului pentru Înfiinţare Parc Fotovoltaic, pentru 
beneficiarul S.C. Trinovolt S.R.L.

5. Proiect de hotărâre privind aprobare tarifelor pentru serviciile şi lucrările executate de S.C. Peisaj 
Hosta S.R.L.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din 08 octombrie 2012 preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 2 luni este d-l Barna Petru Ladislau.

D-l Barna  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 
trimestrul III al anului 2012.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de d-l primar, care se 

aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 205

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2012.

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 206



2

D-l Barna prezintă referatul privind privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele 
imobile din oraşul 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-l Tinei spune că la pct 1 este vorba de o apartamentare şi la punctul 2 de o alipire la Spital.
D-l Niţoi spune că se face o alipire apoi o dezlipire, pentru a se individualiza sera de la Spital.
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 207

D-l Ciuciulete prezintă referatul emiterea avizului pentru Înfiinţare Parc Fotovoltaic, pentru 
beneficiarul S.C. Trinovolt S.R.L.

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 Niţoi spune că au nevoie de acest aviz pentru Agenţia de Mediu.
D-l Tinei spune că revine la idea de a face ceva ca şi Consiliul Local să aibă un beneficiu cât de 

mic din aceste investiţii.
D-l Prcsina spune că, dacă de la privaţi nu putem beneficia, de ce nu gândim noi o investiţie de 

acest gen?
D-l Niţoi spune că aceşti investitori plătesc impozite, deci, direct sau indirect orice investiţie e 

benefică oraşului.
D-l Kaşa spune că trebuie să căutăm orice posibilitate ca oraşul să beneficieze de orice investiţie. 

Întreabă dacă şi construcţiile făcute de Eoliana vor fi impozitate?
D-l Niţoi spune că este posibil ca pentru acestea, să beneficieze de o perioadă de graţie.
D-l Ciuciulete spune că toate sunt construite pe teren privat, nu public.
D-l Prcsina spune că ar trebui gândit un proiect al primăriei.
D-l Gorgan spune că s-a discutat cu serviciul de integrare europeană şi cu firmele de consultanţă 

şi s-a ajuns la concluzia că nu sunt finanţări pe acest domeniu, mai mult am fost informaţi că plăţile pe 
Programul Operaţional Regional au fost suspendate pentru 2 luni, fapt care ne va afecta şi pe noi.

Mai spune că sunt pregătite idei de proiecte şi se vor mai pregăti altele noi pentru perioada 2014-
2020.

D-l Ciuciulete spune că ar fi ideal un parteneriat public-privat cu aceste firme, dar e greu de 
realizat. 

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

HOTĂRÂREA NR. 208

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

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că a vorbit cu d-l Dema şi au refăcut tarifele de lucrări. Mai spune că au fost 

băgate şi activităţi pe care nu le face, dar pentru a se acoperii pe viitor.
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 209
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D-l Gorgan întreabă comisia de urbanism dacă a luat vreo hotărâre în privinţa solicitării d-lui Ilina 
de a pune marchize la intrările în restaurant?

D-l Tinei spune că se acordă avizul dacă acestea nu sunt construcţie fixă, iar în caz de nevoie să 
fie demontate. Mai spune că d-l Ilina trebuie să intre în legalitate.

D-l Niţoi spune că în 4 octombrie a venit cu solicitarea care s-a prezentat în şedinţa ordinară, dar 
deja instalase la ora respectivă o marchiză. În şedinţa ordinară nu s-a luat nicio decizie, urmând ca
membrii comisiei de urbanism să verifice la faţa locului. Între timp a mai montat o marchiză. A fost 
amendat că a instalat fără autorizaţie.

D-l Ciuciulete spune că trebuia să vină cu o schiţă înainte de a construi aceste marchize, ceea ce el 
nu a făcut.

D-l Niţoi spune că este vorba despre aspectul estetic al acestora.
D-l Prcsina spune că Serviciul Urbanism trebuie să verifice dacă se încadrează în regulile de 

urbanism, Consiliul Local nu cunoaşte aceste reguli.
D-l Niţoi spune că trebuia chemat cineva de la urbanism să se clarifice problemele.

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8539 din 29.10.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III al anului 2012;

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


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

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


HOTĂRĂŞTE


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

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

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  

Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului buget, contabilitate.

Nr. 205 din 30 octombrie 2012

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                     Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                         Niţoi Ionel





        






ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8538 din  29.10.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2012;


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


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


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


HOTĂRĂŞTE


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


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


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului 

– judeţul Timiş;


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.  206 din 30 octombrie 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                              Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                          Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

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


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8537 din 29.10.2012 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


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

Oraşul Jimbolia, după cum urmează :


a) Apartamentări:


1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 46, înscris în C.F. nr. 402913 Jimbolia şi identificat cu nr. topo. 1434.


b) Alipiri în vederea dezlipirii ulterioare:


1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 400995 Jimbolia, nr. cad. 4922 cu imobil înscris în C.F. nr. 401989 Jimbolia, nr. cad. 4923.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI.


            Nr. 207 din 30 octombrie 2012
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                   Barna Petru Ladislau

                                         CONTRASEMNEAZĂ,


                                                SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  acordarea avizului pentru realizarea investiţiei „Instalaţii de producere de energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”, care se va executa de către firma S.C. TRINOVOLT S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8459 din 29.10.2012 al Serviciului urbanism, 


amenajare teritorială prin care se propune emiterea avizului pentru realizarea investiţiei „Instalaţii de producere de energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”, care se va executa de către firma S.C. TRINOVOLT S.R.L.;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se acordă avizul pentru realizarea investiţiei „Instalaţii de 

producere de energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”, care se va executa de către firma S.C. TRINOVOLT S.R.L.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


- S.C. TRINOVOLT S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA 


privind aprobarea tarifelor de deviz pentru serviciile şi lucrările executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr.  8068  din 16.10.2012 al Serviciului contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea tarifelor de deviz pentru serviciile şi lucrările executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă tarifele de deviz pentru serviciile şi lucrările executate de


S.C. Peisaj Hosta S.R.L, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 82 din 28.05.2009, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 81 din 28.04.2012 şi Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 79 din 22.03.2012.


Art. 3. – 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;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


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


- cetăţenilor prin afişare 
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