
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9295 din 21.11.2012 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
TOTAL VENITURI 422,00
1. Impozit pe profit de la agenţi economici 010201   12,00
2. Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 100,00
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
    pentru echilibrarea bugetelor locale 040204   13,00
4.Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 110202   26,00
5.Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 110206 193,00
6.Donaţii şi sponsorizări 370201     1,00
7.Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al
   statului sau al UAT 390207     4,00
8.FEDR-sume primite în contul plăţilor efectuate în anii antetriori 45020102     40,00
9.Instrumentul de Asistenţă Preaderare-sume primite în contul plăţilor
   efectuate în anii anteriori 45020702     33,00 

CHELUIELI – TOTAL   422,00
1. Autorităţi publice 5102 - 222,00 -
cheltuieli de personal                         510210 - 112,00

- cheltuieli de capital 510271 - 110,00
2. Alte servicii publice generale 5402 -   30,00

- cheltuieli de personal 540210     30,00 -
cheltuieli de capital             540271 -   60,00
3. Dobânzi 5502     18,00 

- dobânzi aferente datoriei publice interne 550230     18,00
4. Învăţământ 6502 -   14,00

- cheltuieli de personal 650210 -   60,00
- bunuri şi servicii 650220     46,00

5. Sănătate 6602   441,00
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 660251       4,59
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 660256   436,41

6. Cultura, recreere şi religie 6702 - 127,00
- cheltuieli de personal 670210 -   20,00
- bunuri şi servicii 670220 - 100,00
- alte cheltuieli 670259      20,00
- cheltuieli de capital 670271 -   27,00



7. Asigurări şi asistenţă socială 6802   241,00
- cheltuieli de personal 680210 -   85,00
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 680251 -     8,00
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 680256    334,00

8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002      71,00
- cheltuieli de capital 700271      71,00

9. Transporturi 8402      44,00
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 840256      44,00

                                                            
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. 210   din 22 noimebrie 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. 9287 din 21.11.2012 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 3 – Actualizare Plan 
Urbanistic General cu suma de 31 mii lei, se reduce punctul 5 – Bază sportivă 
multifuncţională Clarii Vii cu suma de 27 mii lei şi se suplimentează punctul 7 –
Construire Şcoală de Arte şi Meserii cu suma de 369 mii lei, rezultând un TOTAL 
Cap. A de 1.202 mii lei.

- La Capitolul B – Lucrări noi – se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu suma 
de 120 mii lei, rezultând un TOTAL CAP: B de 911 mii lei

- La Capitolul C – Dotări se reduce punctul 1 – Centrală alarmare publică+sirenă 
electronică de alarmare publică cu suma de 25 mii lei, se reduce punctul 2 –
Instalaţie mobilă de tratare apă cu suma de 50 mii lei, se reduce punctul 3 – Licenţă 
programe SOFT cu suma de 110 mii lei, se reduce punctul 4 – Staţie comunicare 
radiu cu suma de 10 mii, rezultând un Total Dotări de 31 mii lei 

- La Alte cheltuieli de investiţii, se reduce punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 47 
mii lei şi se reduce punctul 2 – Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu cu suma de 
50 mii lei, rezuţtând un Total Alte cheltuieli de 253 mii lei, un total Cap. C de 284 
mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.397 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. 211 din 22 noiembrie 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. 9111 din 20.11.2012 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. IV 

VENITURI – TOTAL 488,36
1. Venituri din contractele încheiate cu CASS 331021 200,00
2. Donaţii şi sponsorizări 371001     9,00
3. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 391001     7,91
4. Subvenţii din bugetele locale pt. finanţarea ch. curente din
    domeniul sănătăţii 431010     4,59
5. Fondul European de Dezvoltare Regională 451001 266,86

CHELTUIELI – TOTAL 488,36
1. Învăţământ 6510     0

- cheltuieli de personal 651010   25,00
- bunuri şi servicii 651020 - 25,00

2. Sănătate 6610 488,36
- cheltuieli de personal 661010 157,00
- bunuri şi servicii 661020   43,00
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 661056 266,86
- cheltuieli de capital 661070   16,91

3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7010      0
- cheltuieli de personal 701010     5,00
- bunuri şi servicii 701020 -  5,00

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. 212  din 22 noiembrie 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. 9288 din 21.11.2012 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 B – Lucrări noi, se introduce punctul 1 – Lucrări alimentare energie 
electrică secţie chirurgie generală (Spital) în valoare de 7,10 mii lei, rezultând un 
Total Cap B de 7,10 mii lei;

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 1 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor 
vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 3,29 mii lei, se suplimentează punctul 3 –
Gaz monitor (Spital) cu suma de 1,79 mii lei, se suplimentează punctul 4 –
Concentrator de oxigen (Spital) cu suma de 3,41 mii lei, se reduce punctul 6 –
Infuzomat cu suma de 11,30 mii lei, se suplimentează punctul 10 – Calculatoare 
(Spital) – cu suma de 9 mii lei, se introduce punctul 11 – Pupinel (Spital) în valoare 
de 4,50 mii lei şi se introduce punctul 12 – Analizator pentru determinarea 
hemoglobinei glicozilate în valoare de 5,70 mii lei, rezultând un Total Dotări de 
127,82 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 173,17 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. 213  din 22 noiembrie 2012          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Barna Petru Ladislau

     CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii 
acţiunii de demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate – Staţia 
veche de epurare a apelor uzate – la Primăria Jimbolia

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8257  din  01.11.2012 al Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate – Staţia veche 
de epurare a apelor uzate – la Primăria Jimbolia;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate – Staţia veche de epurare a apelor 
uzate – la Primăria Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

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

Nr. 214 din 22 noiembrie 2012            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Barna Petru Ladislau

   
CONTRASEMNEAZĂ,

                  SECRETAR,
                                       Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 9256 din 19.11.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune modificarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2012 
aprobate prin H.C.L.  nr. 2 din 26.01.2012, modificată prin H.C.L. nr. 85/22.03.2012, H.C.L. nr. 
105/26.04.2012, HCL nr. 140/12.07.2012, HCL nr. 172/23.08.2012 şi HCL nr. 178/20.09.2012, 
după cum urmează:
                  Serviciul Taxe şi Impozite Locale:
              - Se transformă 1 post – personal contractual, inspector de specialitate, grad profesional 
debutant, din post vacant în post ocupat, deoarece postul a fost ocupat în urma concursului 
organizat în data de 16.10.2012. 
                - Se transformă 1 funcţie publică de execuţie - referent, grad profesional debutant,  din
funcţie publică vacantă în funcţie publică ocupată, deoarece funcţia publică a fost ocupată în urma 
concursului organizat în data de 13.11.2012.                                                                                                                                          

Serviciul Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Se transformă 1 funcţie publică de execuţie- referent III, grad profesional 
asistent, funcţie publică vacantă,- în inspector I, grad profesional debutant, funcţie publică vacantă 
şi solicităm avizarea pentru scoaterea la concurs a acestei funcţii publice vacante.

Cabinet primar               
               - Se transformă 1 post - personal contractual, consilier, gradul IA, - din post vacant în
post ocupat, de la data de 15.10.2012 -  consilier  primar, conform art.66, alin.1, lit.”a” şi alin.3.
                   Serviciul Voluntar pentru Şituaţii de urgenţă
                   - Se transformă 1 post - personal contractual, paznic, din post vacant în post ocupat, 
deoarece postul a fost ocupat în urma concursului organizat în data de 16.10.2012,
                   - Se transformă 1 post – personal contractual, şofer PSI, muncitor calificat IV, din post 
vacant perioadă determinată în post vacant  perioadă nedeterminată, începând cu data de 
01.12.2012.
                   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
                  - Se transformă 1 funcţie publică de execuţie-referent, grad profesional asistent,  din
funcţie publică vacantă pe perioadă determinată în funcţie publică ocupată, de la data de 
01.10.2012, deoarece persoana care ocupă acest post şi-a reluat activitatea, revenind din concediu 
pentru creşterea copilului până la doi ani.
                   - Se transformă 1 funcţie publică de execuţie-referent, grad profesional asistent,  din
funcţie publică vacantă în funcţie publică ocupată, deoarece funcţia publică a fost ocupată în urma 
concursului organizat în data de 13.11.2012.
                  Biblioteca oraşului Jimbolia

Se transformă 1 post- personal contractual- bibliotecar, gradul I A din post 
vacant, prin decesul persoanei încadrate pe acest post, la data de 09.08.2012, în post ocupat 
perioadă determinată, de la data de 16.10.2012, prin angajarea unei persoane pe perioadă 
determinată, până la ocuparea postului prin concurs.
                   Casa de cultură

Se transformă 1 post- personal contractual- muncitor necalificat I, din post 
vacant perioadă determinată în post vacant perioadă nedeterminată, deoarece activitatea persoanei 
care ocupa acest post a încetat începând cu data de 31.10.2012, conform art.55, lit.”b” din Legea 
nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 
                Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  „Nu mă uita”

Se transformă 1 post –personal contractual - logoped principal ½ normă în post 
vacant pe perioadă determinată, până la reluarea activităţii titularei, la revenirea din concediu pentru 
creşterea copilului până la doi ani.

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



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (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 modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pentru anul 2012,  
conform anexelor 1-16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului Administraţie publică locală, integrare europeană şi  relaţii 

internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane

Nr.  215     din 22 noiembrie 2012                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Barna Petru Ladislau

                

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă”

din oraşul Jimbolia, pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.140/23.10.2003 prin 

care s-a aprobat Regulamentul pentru atribuirea diplomei pentru „Cea mai frumoasă 
casă” şi referatul nr.  9311 din 21 noiembrie 2012  al serviciului urbanism, prin care 
se propune acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din oraşul 
Jimbolia, pe anul 2012;

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe anul 
2012, după cum urmează:

Nr.
crt.

                ADRESA 
           (STRADA, NR)

PROPRIETAR LOCUL OBŢINUT

1. Calea Timişorii, nr. 53/d Purcaru Silviu 1
2. Contele Csekonics, 8/a Tipsie Victor Florin 2
3. Ioan Slavici, 113 Lascu Marcel 3

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei  
Prefectului -  judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- celor prevăzuţi la art.1
- cetăţenilor prin afişare

Nr. 216  din 22 noiembrie 2012 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
               Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR,

                 Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  atribuirea numărului stradal „12/A” pentru imobilul aflat în 
proprietatea domnului Weber Paul Angelo, situat pe str. Iuliu Maniu (fostă 
str. Semenicului)

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 9146 din 15.11.2012 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 
„12/A str. Iuliu Maniu” – pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Weber 
Paul Angelo;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „12/A str. Iuliu Maniu” (fostă str. 
Semenicului) – pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Weber Paul Angelo, 
situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 401665 Jimbolia, nr. topo. 401665. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- D-lui Weber Paul Angelo

Nr. 217 / 22 noiembrie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                  Barna Petru Ladislau

                                CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind abrobarea amplasării a două întrânduri acoperite, în două 
ape, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat 
pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 8825 din 09.11.2012 al Serviciului Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune abrobarea amplasării a două intrânduri 
acoperite, în două ape, confecţionate din lemn, demontabile, pe domeniul public al 
oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă amplasarea a două intrânduri acoperite, în două ape, 
confecţionate din lemn, demontabile, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa 
imobilului situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76. 

Tariful pentru suprafaţa ocupată a domeniului public este egal cu tariful de 
închiriere pentru amplasare terasă pe domeniul public al oraşului Jimbolia.

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- D-lui Ilina Georgescu Virgil
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  însuşirea raportului de evaluare, care stabileşte tariful pentru 
calcularea taxei de concesiune, a terenului extravilan, situat în 
Jimbolia, parcela HB 392, în suprafaţă de 5.88 ha

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 9210 din 19.11.2012 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune însuşirea raportului de evaluare, care 
stabileşte tariful pentru calcularea taxei de concesiune, a terenului extravilan, situat în 
Jimbolia, parcela HB 392, în suprafaţă de 5.88 ha, ce va avea destinaţia de zonă de 
agrement;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 201 din 
18.10.2012 privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării terenului extravilan 
în suprafaţă de 5.88 Ha, pentru amenajarea unei zone de agrement;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 1280 din 26.10.2012, 
întocmit de P.F.A. Ursulescu Ioan, care stabileşte tariful pentru calcularea taxei de 
concesiune, a terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, parcela HB 392, în 
suprafaţă de 5.88 Ha.

Terenul aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia şi va avea 
destinaţia de zonă de agrement.

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind compensarea chiriei pentru chiriaşul OPREA ANA din Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 24, care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce 
intrau în obligaţia proprietarului.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr.  9263 /20.11.2012 al Serviciului de impozite şi taxe 
locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate 
de chiriaşul OPREA ANA, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 24, ce intrau în obligaţia 
proprietarului , în valoare totală de 1121 lei;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din 
închiriere – capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de 
reparaţii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului –
înlocuire uşă de la intrarea în locuinţă care erau în stare avansată de degradare cu uşă din 
tâmplărie PVC,  în valoare de 1121 lei,  pentru chiriaşul Oprea Ana, din Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 24. 

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

şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -judeţul Timiş ;
-     Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului de impozite şi taxe locale;
- D-nei Oprea Ana, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 24
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind compensarea chiriei pentru chiriaşul LUNGU CONSTANTIN din Jimbolia, str. 
Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2 care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de 
stat ce intrau în obligaţia proprietarului.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr.  9262 /20.11.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin 
care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul
LUNGU CONSTANTIN, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2, ce intrau în 
obligaţia proprietarului , în valoare totală de 1454,81 lei;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din închiriere –

capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de 
reparaţii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului –
înlocuire a două ferestre care erau în stare avansată de degradare cu ferestre termopan cu 
tâmplărie PVC,  în valoare de 1454,81 lei,  pentru chiriaşul Lungu Constantin, din Jimbolia, 
str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2. 

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

şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -judeţul Timiş ;
-     Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului de impozite şi taxe locale;
- D-lui Lungu Constantin, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, 

ap. 2. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind compensarea chiriei pentru chiriaşul MARTALOGU GABRIELA din Jimbolia, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3 care a executat lucrări de reparaţii la imobilul 
proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr.  9261 /20.11.2012 al Serviciului de impozite şi taxe
locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate 
de chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3, ce 
intrau în obligaţia proprietarului , în valoare totală de 744,19 lei;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din închiriere 

capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de 
reparaţii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului –
înlocuire a două ferestre care erau în stare avansată de degradare cu ferestre termopan cu 
tâmplărie PVC,  în valoare de 744,19 lei,  pentru chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3. 

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

şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -judeţul Timiş ;
-     Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului de impozite şi taxe locale;
- D-nei Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, 

nr. 93, ap. 3. 

Nr. 222 din 22 noiembrie 2012                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                        Barna Petru Ladislau

                                        CONTRASEMNEAZĂ,
   SECRETAR,
    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia

pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9048 din 13 noiembrie 2012 prin care se propune 

aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2013;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 

6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă Agenda cultural – sportivă  a oraşului Jimbolia pe 
anul 2013, conform Anexei care face parte 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;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Casei de cultură Jimbolia;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului TOMA VASILE aflat în 
stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 9228 din 19 noiembrie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.004 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului TOMA VASILE cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, bloc 39, sc. B, ap. 40, care a decedat la data de 10.10.2012;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.004 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului TOMA VASILE cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, bloc 39, sc. B, ap. 40, care a decedat la data de 10.10.2012.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BĂBAN PETRU aflat în 
stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 9229 din 19 noiembrie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 402lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului BĂBAN PETRU cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Contele Csekonics, bloc ştrand, ap. 33, care a decedat la data de 
23.10.2012;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 402 lei, 

reprezentând amenzi, aplicată debitorului BĂBAN PETRU cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Contele Csekonics, bloc ştrand, ap. 33, care a decedat la data de 
23.10.2012.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Jimbolia în 
Adunarea generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă –
Canal Timiş

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  8980 din 19.11 2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. – Se mandatează, ca reprezentant al Consiliului Local Jimbolia, în Adunarea 
generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ, din 
data de 30.11.2012, d-nul POSTELNICU DARIUS-ADRIAN, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean 
român, născut la data de 21.02.1971, în Jimbolia, judeţul Timiş, domiciliat în Jimbolia, posesor al 
C.I. seria TM, nr. 878017, eliberat de S.P.C.L.E.P. Jimbolia, la data de 02.02.2011, să aprobe 
cotizaţia anuală aferentă anului 2013.

   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;
- D-lui Postelnicu Darius Adrian;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant –
asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8526 din 29.11.2012 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru 
ocuparea postului vacant –asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului
Dr. Karl Diel Jimbolia;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern  nr. 849/2012 privind 
ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate 
medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice 
medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant –
asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

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

şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 

internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind  alocarea  din bugetul local a sumelor necesare pentru plata 
comisioanelor şi dobânzii aferente împrumutului contractat de către 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând  referatul 9110  din 20.11. 2012  al Serviciului Buget, Contabilitate, 
Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune alocarea din bugetul local a 
sumelor necesare pentru plata comisioanelor şi dobânzii aferente împrumutului 
contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 4,59 mii lei din bugetul local pe anul 
2012, pentru plata comisioanelor aferente împrumutului contractat de către Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia.

Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 83,95 mii lei din bugetul local pe anul 
2013, pentru plata dobânzii aferente împrumutului contractat de către Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Timiş;

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 noiembrie 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 Ciuciulete Petru
În continuare d-l Postelnicu prezintă:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pe anul 2012. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii din bugetul local, pe anul 2012.
4. 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.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 

demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate - Staţia veche de epurare a apelor uzate - la 
Primăria Jimbolia.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2012.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din oraşul 
Jimbolia, pe anul 2012.

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “12 a” pentru imobilul situat în Jimbolia,  
str. Iuliu Maniu, cuprins în C.F. nr.  401665, topo 401665 Jimbolia.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a două terase pe domeniul public, în faţa 
imobilului din str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76.

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru stabilirea, pe m2, a tarifului de 
concesionare teren extravilan.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, intravilan, str. Ion Vidu nr. 42, pentru construire casă de locuit.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan, situat în Jimbolia, str. Corneliu 
Coposu, nr. 8.

13. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor efectuate de chiriaşul 
Oprea Ana,  str. Calea Timişorii, nr. 24..

14. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor efectuate de chiriaşul 
Lungu Constantin,  str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2.

15. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor efectuate de chiriaşul 
Martalogu Gabriela,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 93.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pentru anul 
2013.

17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului TOMA VASILE aflat în stare 
de insolvabilitate.

18. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BABAN PETRU aflat în stare 
de insolvabilitate.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 
Public Comunitar de Evidenţa Persoanei din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia.
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20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism de către Căminul pentru 
persoane vârstnice din Jimbolia.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant –
asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel din Jimbolia.

23. Probleme ale comisiilor de specialitate.
24. Probleme ale Primăriei.
25. Diverse.           

Şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru plata comisioanelor 

şi dobânzii aferente împrumutului contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

Conform HCL nr. 191 din 08.10.2012 preşedinte de şedinţă este d-l Barna Petru Ladislau.
D-l Barna spune că în sală sunt prezenţi reprezentaţii Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, care vor să 

prezinte un raport privind activitatea spitalului.
Ia cuvântul d-şoara Cîrlig, manager al Spitalului, şi spune că acest raport este făcut la iniţiantiva 

spitalului, datorită unor afirmaţii care au fost făcute de unii consilieri în şedinţele trecute şi propune să fie 
stabilite întâlniri periodice pentru a se prezenta rapoarte de activitate. D-şoara Cîrlig spune că în acest 
raport a fost prezentată activitatea spitalului de la începutul anului până în 30.09.2012 şi a fost împărţit pe 
prezentarea activităţii financiare, pe sursele de finanţare şi pe activitatea medicală. Precizează faptul că,
având în vedere că materialul s-a aflat în mapele consilierilor  spre consultare, nu mai consideră necesar să 
citească raportul şi roagă consilierii să pună întrebări dacă au nelămuriri.

D-na Ferescu spune că are un sfat pentru spital, şi anume acela de a fi mai atenţi la întocmirea 
bugetului, să fie nevoie doar de rectificări ocazionale şi mai spune că „spitalul nu va mai fi prioritatea nr. 1 
a oraşului”, în oraş mai sunt grădiniţe, şcoli, liceu, care au nevoie de bani.

D-şoara Cîrlig spune că conducerea spitalului este conştientă de situaţia din oraş, şi nu consideră că 
s-a abuzat cu solicitări financiare, primăria a alocat doar sume privind cofinanţarea unor proiecte europene, 
iar aceste sume au fost relativ mici. Referitor la rectificările bugetului, acestea au fost necesare deoarece au 
apărut cheltuieli de întreţinere neaşteptate, cheltuieli cu aparatura medicală. Mai spune că aceste rectificări 
nu sunt plăcute nici pentru spital, întârzie activitatea spitalului, dar că legea le permite când sunt necesare.

D-l Prcsina spune că nu trebuie să neglijăm spitalul, pentru consilierii noi este o noutate să fie 
pentru fiecare şedinţă rectificări de buget, dar că acestea sunt, cu siguranţă, necesare.

D-şoara Cârlig consideră că sunt idei preconcepute în ceea ce priveşte activitatea spitalului şi din 
aceşt motiv insistă că trebuie să se vină periodic cu un raport de activitate pentru a nu mai exista discuţii. 
Mai spune că spitalul din Jimbolia este printre primele 10 pe ţară, dintre spitalele orăşeneşti cu acelaşi grad.

Ia cuvântul d-l Costea, directorul medical al spitalului, care spune că la spitalul din Jimbolia sunt 
înregistrate aproximativ 5400 de cazuri pe an, dintre care 40% dintre pacienţi sunt jimbolieni, iar 60% sunt 
din zonele din jurul oraşului. Din aceste motive consideră că cheltuielile au meritat din plin, prin 
intermediul proiectelor cu finanţare europeană a crescut nivelul actului medical, a crescut indicele de
operativitate de la 15% la peste 58%. La secţia de chirurgie, care a fost modernizată şi dotată, indicele de 
operativitate este de aproximativ 70%. Mai spune că, deşi legea descentralizării permite, spitalul din 
Jimbolia nu a solicitat de la Consiliul Local bani pentru funcţionare. S-au solicitat doar cofinanţări, dar a 
meritat şi dă exemplu reabilitarea ambulatoriului.

D-şoara Cîrlig spune că spitalul se confruntă cu greutăţi, dar cu toate acestea pacienţii nu vin cu 
nimic de acasă, ca la alte spitale din ţară.

D-l Meszaros spune că este foarte greu să se hotărască priorităţi, din bugetul local nu se vor putea 
susţine toate problemele care vor apărea, trebuie găsite surse de finanaţare.

D-l Tinei spune că suspiciunile de care vorbea d-şoara Cîrlig sunt datorită lipsei de transparenţă, 
banii sunt tot mai puţini, va fi greu să împărţim.
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D-l Gorgan intervine şi spune că Jimbolia este pe locul 4 în judeţ, în ceea ce priveşte datoriile.
D-l Kaba întreabă dacă într-adevăr s-a întâmplat să fie prioritizat ceva, şi spune că această 

informaţie, cum că „spitalul a fost prioritatea nr. 1” îl uimeşte.
Mai spune că în ultimii ani, 2006-2008, au fost reabilitate grădiniţele, s-a construit noua şcoală 

generală. În ceea ce priveşte spitalul spune că a fost o conjunctură politică favorabilă pe linie UDMR, au 
fost alocaţi peste 20 miliarde de lei pentru Spital, trebuia să îi refuzăm?. Întotdeauna s-a discutat cu 
conducerea şcolilor, să se facă proiecte, sunt o grămadă de intelectuali, dar nu au făcut. Cei de la spital s-au 
încumetat şi au făcut, dacă aveţi timp să verificaţi, o să vedeţi că sumele din bugetul local au fost mici.

D-l Boldur spune că nu este de acord cu afirmaţia „spitalul a fost prioritatea nr. 1”, şi spune că i se 
pare o „paralelă răutăcioasă. Mai spune că oraşul are o şcoală nouă, grădiniţă nouă, s-a început construirea 
campusului şcolar. Spune că spitalul va face în continuare demersuri la Ministerul Sănătăţii pentru 
obţinerea de bani pentru dezvoltare. Mai spune că toate proiectele au fost aprobate de Consiliul Local, 
rectificările se fac ori de câte ori e nevoie, un proiect european are mai multe etape, pe parcursul cărora pot 
apărea modificări la sume, modificări care trebuie incluse în buget.

D-na Ferescu îl roagă pe d-l Boldur să nu facă afirmaţii care nu o caracterizează şi urează succes 
celor de la spital.

D-l Tinei spune că sunt sume mari la cheltuielile neeligibile, acestea trebuie prinse în bugetul local, 
să ne gândim la viitor.

D-şoara Cârlig întreabă la ce se referă d-l Tinei cînd spune că au fost probleme legate de 
transparenţa activităţii de la spital.

D-l Tinei spune că nu s-au făcut rapoare de activitate, din acest motiv au apărut diverse zvonuri.
D-l Boldur spune că nu s-au făcut solicitări, mai spune că în consiliul de administraţie al spitalului 

sunt 2 consilieri, aceştia află tot ce se întâmplă la spital, şi pot informa Consiliul Local de activitatea 
spitalului.

D-şoara Cîrlig spune să nu se vină cu antipatii personale şi să se lovească întreg spitalul, să fie mai 
obiectivi.

D-l Kaba propune ca această problemă să fie încheiată de către executiv, şi îl întreabă pe d-l primar 
dacă există o tendinţă de pedepsire a spitalului?

D-l Postelnicu spune că nu există, spitalul va fi ajutat în continuare, ceea ce s-a spus sunt opinii 
personale.

D-l Barna muţumeşte celor de la spital pentru prezenţă.

D-l Barna supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Barna supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 18 octombrie 2012 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 30 octombrie 2012 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi. 

Se trece la ordinea de zi:
D-l Niţoi precizează faptul că punctele 11,12,19 şi 21 de pe ordinea de zi se amână pentru o 

şedinţă viitoare datorită faptului că nu s-au primit toate materialele pentru aceste 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. 210
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             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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 211

               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. 212

  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.
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. 213

              D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii 
acţiunii de demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate - Staţia veche de epurare a apelor uzate -
la Primăria 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 214

               D-l Barna prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de 
funcţii pe anul 2012.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 215
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   D-l Barna prezintă referatul privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă 
casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2012.

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 spune că este vorba de 3 imobile care au fost nominalizate de comisia stabilită prin 

dispoziţia primarului. S-a discutat despre scutirea la impozitul pe clădire pentru ocupantul locului 1, dar 
acest lucru nu este posibil. Cei 3 proprietari vor primi diplome şi plăcuţe, care vor fi înmânate de 1 
decembrie.

D-l Tinei spune că pentru anul viitor se va schimba regulamentul concursului, se vor face înscrieri 
pe bază de cerere, iar casele vor fi urmărite pe tot parcursul anului, în mai multe stadii.

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

HOTĂRÂREA NR. 216

               D-l Barna  prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal “12 a” pentru imobilul 
situat în Jimbolia,  str. Iuliu Maniu, cuprins în C.F. nr.  401665, topo 401665 Jimbolia.

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 217

               D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea amplasării a două terase pe domeniul public, 
în faţa imobilului din str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76.

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 denumirea “terasă” I se pare improprie faţă de ce a făcut d-l Ilina acolo..
D-l Kasa spune că acolo de fapt este o trecere din parcare spre intrarea în restaurant, d-l Ilina a 

acoperit această trecere, nu e correct să numim acest lucru “terasă”.
D-l Kaşa spune că nu este normal să definim ceea ce s-a facut acolo “terasă” şi să şi semnezi 

pentru aceste lucru.
D-l Bâcă spune că poate d-l Ilina a crezut ca face un lucru bun, poate nu ştia paşii de urmat.
D-l Postelnicu spune că sigur ştia paşii, doar a construit toată clădirea, însă el în această problem 

ne-a sfidat, a început să construiască, apoi a venit să spună. Mai spune că în urma discuţiilor cu d-l Gain, nu 
se poate autoriza altceva decât “terase”. Dacă nu aprobăm acest lucru, atunci îi cerem să demoleze.

D-l Meszaros spune că trebuie să avem grijă să nu creăm un precedent.
D-l Tinei spune că dacă lăsăm denumirea de terasă, să vină şi să pună scaune acolo, să facă terasă 

în adevăratul sens al cuvântului.
D-l Niţoi spune să căutăm altă denumire, şi să fie asimilată taxa de la terasă.
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre, cu menţiunea că se va schimba denumirea din 

terase în “intrânduri acoperite în două ape” care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 218
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D-l Barna prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare care stabileşte tariful 
pentru calcularea taxei de concesiune, a terenului extravilan situat în Jimbolia, parcela HB 392, în 
suprafaţă de 5,88 ha.

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 întreabă că acest tarif se va folosi la la toate concesiunile din extravilan?
D-l Niţoi spune că nu se poate extinde, este vorba strict de acest teren, pentru acest obiectiv.
D-l Prcsina întreabă dacă nu vor fi dicuţii în legătură cu diferenţele de tarif care vor apărea?
D-l Niţoi spune că tarifele sunt stabilite pe baza unui raport de evaluare, făcut în funcţie de locaţie, 

de categoria terenului etc.
D-l Toth întreabă dacă acest tarif nu este prea mic?
D-l Niţoi spune că este o chirie anuală, nu vom face profit din asta, a fost stabilit de experţi în 

baza unor formule de calcul.
D-l Bâcă spune că având în vedere că acolo este un teren mlăştinos, plin de boscheţi şi de gunoaie, 

să ne bucurăm că cineva va face curăţenie în zona respectivă.
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR. 219

               D-l Barna prezintă referatul privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor 
efectuate de chiriaşul Oprea Ana,  str. Calea Timişorii, nr. 24.

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 întreabă câte rate lunare acoperă această compensare?
D-l Niţoi spune că trebuie întrebaţi cei de la impozite şi taxe.
D-l Meszaros spune că trebuie să fim atenţi, pot veni sute de oameni, să se verifice înainte, să fie 

avizate îmbunătăţirile.
D-l Niţoi spune că este de accord cu d-l Meszaros, cei care doresc să facă o îmbunătăţire la un 

imobil al statului, să vină înainte la primărie, să se verifice dacă e oportună lucrarea, să nu ne trezim în 
situaţia în care, de ex. la Carpaţi 2, vor să pună o uşă metalică de 500 de lei, dar primăria a început 
demersurile pentru demolarea imobilului.

D-l Postelnicu spune că nu este acceptat luxul, este vorba de înlocuirea unor uşi sau a unor 
ferestre.

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

HOTĂRÂREA NR. 220

   D-l Barna prezintă referatul privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor 
efectuate de chiriaşul Lungu Constantin,  str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2.

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. 221
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D-l Barna prezintă referatul privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor 
efectuate de chiriaşul Martalogu Gabriela,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 93.

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 Barna supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
HOTĂRÂREA NR. 222

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia 
pentru anul 2013.

D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 spune că nu a fost consultată la întocmirea agendei şi propune ca pe viitor să nu se 

mai întâmple acest lucru. Mai spune că din câte a înţeles din referat, pentru o parte din cheltuielile necesare 
pentru aceste activităţi se vor face solicitări de finanţări de la Consiliul Judeţean.

D-l Prcsina întreabă de ce s-a scos festivalul de muzică electronic, trebuie să ne gândim la toate 
categoriile de vârstă.

D-l Postelnicu spune că anul trecut au fost probleme cu acest festival, organizatorii ne-au lăsat 
baltă şi mai precizează ca la aceste activităţi nu se poate percepe taxă de intrare.

D-l Tinei propune ca şi Consiliul Judeţean să mărească sumele alocate pentru agenda cultural.
D-l Barna supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
HOTĂRÂREA NR. 223

D-l Barna prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului TOMA 
VASILE aflat în stare de insolvabilitate.

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 Barna supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
HOTĂRÂREA NR. 224

D-l Barna prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BABAN 
PETRU aflat în stare de insolvabilitate.

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 Barna supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
HOTĂRÂREA NR. 225

D-l Barna prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în adunarea generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

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.
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D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Barna supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
HOTĂRÂREA NR. 226

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea 
postului vacant – asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel din 
Jimbolia.

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 Barna supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
HOTĂRÂREA NR. 227

D-l Barna prezintă referatul privind alocarea  din bugetul local a sumelor necesare pentru 
plata comisioanelor şi dobânzii aferente împrumutului contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia.

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 Barna supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi.
HOTĂRÂREA NR. 228

Se trece la Probleme ale primăriei:

D-l Postelnicu spune că, partidele care participă la alegerile parlamentare, dacă vor să organizeze 
adunări publice, trebuie să facă o cerere la primărie, cerere care va fi avizată de o comisie stabilită la nivelul 
oraşului.

D-l Postelnicu prezintă solicitarea din partea profesorilor de sport şi a unor antrenori de a înfiinţa 
în Jimbolia un „club sportiv orăşenesc”. Mai spune că în acest moment nu se poate da curs acestei solicitări, 
e vorba de sume foarte mari, de care nu dispunem.

D-l Gorgan spune că trebuie gândit pentru viitor, în fiecare an se alocă bani pentru fotbal, pentru
lupte, pentru handbal, dacă ar fi un club la nivel de oraş, ar fi mai uşor de accesat finanţări.

D-l Kasa spune că trebuie făcute nişte calcule, despre ce sume discutăm, când avem cifre 
estimative putem să hotărâm.

Se trece la diverse:

D-l Tinei spune că trebuie găsită o soluţie referitoare la câini.
D-l Gorgan spune că trebuie să venim cu un proiect de hotărâre să fie amendate persoanele care 

îşi lasă câini pe stradă, acestia sunt luaţi şi duşi la adăposturile pentru câini vbagabonzi, apoi vin şi fac 
plângere.

D-l Tinei spune să se vină din timp cu o schiţă pentru bugetul de anul viitor.
D-l Niţoi spune că nu avem sumele de la judeţ, sumele din impozite şi taxe locale sunt foarte 

mici, nu se poate schiţa un proiect de buget. Mai spune că întotdeauna s-a insistat pe transparenţă la 
întocmirea bugetului, dar termenele nu se respectă, se întârzie cu adoptarea bugetului naţional şi cu 
repartizările pe judeţe şi apoi spre primării.
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D-l Tinei întreabă dacă se va termina de reabilitat str. T Vladimirescu până vine zăpada?
D-l Postelnicu spune că se speră acest lucru.

    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. 9295 din 21.11.2012 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


TOTAL VENITURI









422,00


1. Impozit pe profit de la agenţi economici




010201
  12,00


2. Cote defalcate din impozitul pe venit




040201
100,00



3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru


    pentru echilibrarea bugetelor locale




040204
  13,00



4.Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
110202
  26,00


5.Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale

110206
193,00


6.Donaţii şi sponsorizări






370201
    1,00



7.Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al


   statului sau al UAT







390207
    4,00




8.FEDR-sume primite în contul plăţilor efectuate în anii antetriori

45020102
    40,00


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


   efectuate în anii anteriori






45020702
    33,00 


CHELUIELI – TOTAL








  422,00

1. Autorităţi publice







5102

- 222,00
- cheltuieli de personal





                        510210
- 112,00


- cheltuieli de capital






510271
- 110,00


2. Alte servicii publice generale





5402

-   30,00



- cheltuieli de personal





540210
    30,00
- cheltuieli de capital






            540271
-   60,00


3. Dobânzi








5502

    18,00 



- dobânzi aferente datoriei publice interne



550230
    18,00


4. Învăţământ







6502

-   14,00


- cheltuieli de personal





650210
-   60,00



- bunuri şi servicii






650220
    46,00


5. Sănătate








6602

  441,00



- transferuri între unităţi ale administraţiei publice


660251
      4,59


- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



660256
  436,41


6. Cultura, recreere şi religie





6702

- 127,00



- cheltuieli de personal





670210
-   20,00


- bunuri şi servicii






670220
- 100,00



- alte cheltuieli






670259
     20,00



- cheltuieli de capital






670271
-   27,00


7. Asigurări şi asistenţă socială





6802

  241,00



- cheltuieli de personal





680210
-   85,00



- transferuri între unităţi ale administraţiei publice


680251
-     8,00



- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



680256
   334,00


8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002

     71,00



- cheltuieli de capital






700271
     71,00



9. Transporturi







8402

     44,00



- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



840256
     44,00



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.  210   din 22 noimebrie 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. 9287 din 21.11.2012 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 3 – Actualizare Plan Urbanistic General cu suma de 31 mii lei, se reduce punctul 5 – Bază sportivă multifuncţională Clarii Vii cu suma de 27 mii lei şi se suplimentează punctul 7 – Construire Şcoală de Arte şi Meserii cu suma de 369 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. A de 1.202 mii lei.


· La Capitolul B – Lucrări noi – se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu suma de 120 mii lei,  rezultând un TOTAL CAP: B de 911 mii lei 


· La Capitolul C – Dotări se reduce punctul 1 – Centrală alarmare publică+sirenă electronică de alarmare publică cu suma de 25 mii lei, se reduce punctul 2 – Instalaţie mobilă de tratare apă cu suma de 50 mii lei, se reduce punctul 3 – Licenţă programe SOFT cu suma de 110 mii lei, se reduce punctul 4 – Staţie comunicare radiu cu suma de 10 mii, rezultând un Total Dotări de 31 mii lei 


· La Alte cheltuieli de investiţii, se reduce punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 47 mii lei şi se reduce punctul 2 – Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu cu suma de 50 mii lei, rezuţtând un Total Alte cheltuieli de 253 mii lei, un total Cap. C de 284 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.397 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.  211 din 22 noiembrie 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. 9111 din 20.11.2012 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. IV 


VENITURI – TOTAL







488,36


1. Venituri din contractele încheiate cu CASS


331021
200,00


2. Donaţii şi sponsorizări





371001
    9,00


3. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
391001
    7,91


4. Subvenţii din bugetele locale pt. finanţarea ch. curente din


    domeniul sănătăţii






431010
    4,59


5. Fondul European de Dezvoltare Regională


451001
266,86


CHELTUIELI – TOTAL







488,36

1. Învăţământ






6510

    0



- cheltuieli de personal




651010
  25,00



- bunuri şi servicii





651020
- 25,00

2. Sănătate







6610

488,36



- cheltuieli de personal




661010
157,00



- bunuri şi servicii





661020
  43,00



- proiecte cu finanţare din FEN postaderare


661056
266,86



- cheltuieli de capital





661070
  16,91


3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică



7010

     0



- cheltuieli de personal




701010
    5,00



- bunuri şi servicii





701020
 -  5,00


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. 212  din 22 noiembrie 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. 9288 din 21.11.2012 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 B – Lucrări noi, se introduce punctul 1 – Lucrări alimentare energie electrică secţie chirurgie generală (Spital) în valoare de 7,10 mii lei, rezultând un Total Cap B de 7,10 mii lei;


· La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 1 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 3,29 mii lei, se suplimentează punctul 3 – Gaz monitor (Spital) cu suma de 1,79 mii lei, se suplimentează punctul 4 – Concentrator de oxigen (Spital) cu suma de 3,41 mii lei, se reduce punctul 6 – Infuzomat cu suma de 11,30 mii lei, se suplimentează punctul 10 – Calculatoare (Spital) – cu suma de 9 mii lei, se introduce punctul 11 – Pupinel (Spital) în valoare de 4,50 mii lei şi se introduce punctul 12 – Analizator pentru determinarea hemoglobinei glicozilate în valoare de 5,70 mii lei, rezultând un Total Dotări de 127,82 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 173,17 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.  213  din 22 noiembrie 2012      

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








         Barna Petru Ladislau





     CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii 

acţiunii de demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate – Staţia veche de epurare a apelor uzate – la Primăria Jimbolia

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 8257  din  01.11.2012 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate – Staţia veche de epurare a apelor uzate – la Primăria Jimbolia;


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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de demolare şi valorificare a mijloacelor fixe uzate – Staţia veche de epurare a apelor uzate – la Primăria Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr. 214 din 22 noiembrie 2012
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ











Barna Petru Ladislau





CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                       
 Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2012.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 9256 din 19.11.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2012 aprobate prin H.C.L.  nr. 2 din 26.01.2012, modificată prin H.C.L. nr. 85/22.03.2012, H.C.L. nr. 105/26.04.2012, HCL nr. 140/12.07.2012, HCL nr. 172/23.08.2012 şi HCL nr. 178/20.09.2012, după cum urmează:


                  Serviciul Taxe şi Impozite Locale:


              - Se transformă 1 post – personal contractual, inspector de specialitate, grad profesional debutant, din post vacant în post ocupat, deoarece postul a fost ocupat în urma concursului organizat în data de 16.10.2012. 


                - Se transformă 1 funcţie publică de execuţie - referent, grad profesional debutant,  din funcţie publică vacantă în funcţie publică ocupată, deoarece funcţia publică a fost ocupată în urma concursului organizat în data de 13.11.2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


Serviciul Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 


· Se transformă 1 funcţie publică de execuţie- referent III, grad profesional 

asistent, funcţie publică vacantă,- în inspector I, grad profesional debutant, funcţie publică vacantă şi solicităm avizarea pentru scoaterea la concurs a acestei funcţii publice vacante.


Cabinet primar               


               - Se transformă 1 post - personal contractual, consilier, gradul IA, - din post vacant în post ocupat, de la data de 15.10.2012 -  consilier  primar, conform art.66, alin.1, lit.”a” şi alin.3.


                   Serviciul Voluntar pentru Şituaţii de urgenţă


                   - Se transformă 1 post - personal contractual, paznic, din post vacant în post ocupat, deoarece postul a fost ocupat în urma concursului organizat în data de 16.10.2012,


                   - Se transformă 1 post – personal contractual, şofer PSI, muncitor calificat IV, din post vacant perioadă determinată în post vacant  perioadă nedeterminată, începând cu data de 01.12.2012.


                   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor


                   - Se transformă 1 funcţie publică de execuţie-referent, grad profesional asistent,  din funcţie publică vacantă pe perioadă determinată în funcţie publică ocupată, de la data de 01.10.2012, deoarece persoana care ocupă acest post şi-a reluat activitatea, revenind din concediu pentru creşterea copilului până la doi ani.


                   - Se transformă 1 funcţie publică de execuţie-referent, grad profesional asistent,  din funcţie publică vacantă în funcţie publică ocupată, deoarece funcţia publică a fost ocupată în urma concursului organizat în data de 13.11.2012.


                   Biblioteca oraşului Jimbolia


Se transformă 1 post- personal contractual- bibliotecar, gradul I A din post 

vacant, prin decesul persoanei încadrate pe acest post, la data de 09.08.2012, în post ocupat perioadă determinată, de la data de 16.10.2012, prin angajarea unei persoane pe perioadă determinată, până la ocuparea postului prin concurs.


                   Casa de cultură


Se transformă 1 post- personal contractual- muncitor necalificat I, din post 

vacant perioadă determinată în post vacant perioadă nedeterminată, deoarece activitatea persoanei care ocupa acest post a încetat începând cu data de 31.10.2012, conform art.55, lit.”b” din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 


                Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  „Nu mă uita”


Se transformă 1 post –personal contractual - logoped principal ½ normă în post 


vacant pe perioadă determinată, până la reluarea activităţii titularei, la revenirea din concediu pentru creşterea copilului până la doi ani.


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


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (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 modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pentru anul 2012,  conform anexelor 1-16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


Nr.  215     din 22 noiembrie 2012  
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 






                               Barna Petru Ladislau





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă”

din oraşul Jimbolia, pe anul 2012

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.140/23.10.2003 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru atribuirea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă” şi referatul nr.  9311 din 21 noiembrie 2012  al serviciului urbanism, prin care se propune acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2012;


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


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe anul 2012, după cum urmează:


		Nr.


crt.

		                ADRESA 


           (STRADA, NR)

		 PROPRIETAR




		LOCUL OBŢINUT



		1.

		Calea Timişorii, nr. 53/d

		Purcaru Silviu

		1



		2.

		Contele Csekonics, 8/a

		Tipsie Victor Florin

		2



		3.

		Ioan Slavici, 113

		Lascu Marcel

		3





Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală;


- celor prevăzuţi la art.1


- cetăţenilor prin afişare


Nr. 216  din 22 noiembrie 2012


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ







               Barna Petru Ladislau




CONTRASEMNEAZĂ,





       SECRETAR,




                  Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  atribuirea numărului stradal „12/A” pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Weber Paul Angelo, situat pe str. Iuliu Maniu (fostă str. Semenicului)

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 9146 din 15.11.2012 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal 


„12/A str. Iuliu Maniu” – pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Weber Paul Angelo;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „12/A str. Iuliu Maniu” (fostă str. Semenicului) – pentru imobilul aflat în proprietatea domnului Weber Paul Angelo, situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 401665 Jimbolia, nr. topo. 401665. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· D-lui Weber Paul Angelo

Nr. 217 / 22 noiembrie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                  Barna Petru Ladislau

                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  abrobarea amplasării a două întrânduri acoperite, în două ape, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 8825 din 09.11.2012 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului  prin care se propune abrobarea amplasării a două intrânduri acoperite, în două ape, confecţionate din lemn, demontabile, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă amplasarea a două intrânduri acoperite, în două ape, confecţionate din lemn, demontabile, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 74-76. 


Tariful pentru suprafaţa ocupată a domeniului public este egal cu tariful de închiriere pentru amplasare terasă pe domeniul public al oraşului Jimbolia.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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

· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


· D-lui Ilina Georgescu Virgil


Nr.  218 / 22 noiembrie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                  Barna Petru Ladislau

                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  însuşirea raportului de evaluare, care stabileşte tariful pentru calcularea taxei de concesiune, a terenului extravilan, situat în Jimbolia, parcela HB 392, în suprafaţă de 5.88 ha

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 9210 din 19.11.2012 al Serviciului  Urbanism, 


Amenajarea Teritoriului  prin care se propune însuşirea raportului de evaluare, care stabileşte tariful pentru calcularea taxei de concesiune, a terenului extravilan, situat în Jimbolia, parcela HB 392, în suprafaţă de 5.88 ha, ce va avea destinaţia de zonă de agrement;



Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 201 din 18.10.2012 privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării terenului extravilan în suprafaţă de 5.88 Ha, pentru amenajarea unei zone de agrement;

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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 1280 din 26.10.2012, întocmit de P.F.A. Ursulescu Ioan, care stabileşte tariful pentru calcularea taxei de concesiune, a terenului situat în extravilanul oraşului Jimbolia, parcela HB 392, în suprafaţă de 5.88 Ha.


Terenul aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia şi va avea destinaţia de zonă de agrement.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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

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


· Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;


Nr. 219 / 22 noiembrie 2012                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,







                                  Barna Petru Ladislau


                                CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind compensarea chiriei pentru chiriaşul OPREA ANA din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 24, care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.  9263 /20.11.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul OPREA ANA, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 24, ce intrau în obligaţia proprietarului , în valoare totală de 1121 lei;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din 

închiriere – capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului – înlocuire uşă de la intrarea în locuinţă care erau în stare avansată de degradare cu uşă din tâmplărie PVC,  în valoare de 1121 lei,  pentru chiriaşul Oprea Ana, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 24. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


-     Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului de impozite şi taxe locale;


· D-nei Oprea Ana, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 24

Nr.  220 din 22 noiembrie 2012  

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                        Barna Petru Ladislau

                                        CONTRASEMNEAZĂ,






   SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind compensarea chiriei pentru chiriaşul LUNGU CONSTANTIN din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2 care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.  9262 /20.11.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul LUNGU CONSTANTIN, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2, ce intrau în obligaţia proprietarului , în valoare totală de 1454,81 lei;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din închiriere – capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului – înlocuire a două ferestre care erau în stare avansată de degradare cu ferestre termopan cu tâmplărie PVC,  în valoare de 1454,81 lei,  pentru chiriaşul Lungu Constantin, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


-     Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului de impozite şi taxe locale;


· D-lui Lungu Constantin, din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37, ap. 2. 


Nr. 221 din 22 noiembrie 2012  

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                        Barna Petru Ladislau

                                        CONTRASEMNEAZĂ,






   SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind compensarea chiriei pentru chiriaşul MARTALOGU GABRIELA din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3 care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.  9261 /20.11.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3, ce intrau în obligaţia proprietarului , în valoare totală de 744,19 lei;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Contractului din închiriere capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.17, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului – înlocuire a două ferestre care erau în stare avansată de degradare cu ferestre termopan cu tâmplărie PVC,  în valoare de 744,19 lei,  pentru chiriaşul Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3. 


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


-     Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului de impozite şi taxe locale;


· D-nei Martalogu Gabriela, din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 3. 


Nr.  222 din 22 noiembrie 2012  

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                        Barna Petru Ladislau

                                        CONTRASEMNEAZĂ,






   SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia


pe anul 2013


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9048 din 13 noiembrie 2012 prin care se propune aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2013;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se aprobă Agenda cultural – sportivă  a oraşului Jimbolia pe anul 2013,  conform Anexei care face parte 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;


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Casei de cultură Jimbolia;


- Consiliului Judeţean Timiş;

- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă.


Nr. 223 din 22 noiembrie 2012 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









         Barna Petru Ladislau

                            CONTRASEMNEAZĂ,





         SECRETAR,





         Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului TOMA VASILE aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9228 din 19 noiembrie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.004 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului TOMA VASILE cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bloc 39, sc. B, ap. 40, care a decedat la data de 10.10.2012;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.004 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului TOMA VASILE cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bloc 39, sc. B, ap. 40, care a decedat la data de 10.10.2012.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.  224  din 22 noiembrie 2012                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                   Barna Petru Ladislau




                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BĂBAN PETRU aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9229 din 19 noiembrie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 402lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului BĂBAN PETRU cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Contele Csekonics, bloc ştrand, ap. 33, care a decedat la data de 23.10.2012;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 402 lei, 


reprezentând amenzi, aplicată debitorului BĂBAN PETRU cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Contele Csekonics, bloc ştrand, ap. 33, care a decedat la data de 23.10.2012.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

· Serviciului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr.  225  din 22 noiembrie 2012                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                   Barna Petru Ladislau




                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Jimbolia în Adunarea generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  8980 din 19.11 2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local Jimbolia, în Adunarea generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ;


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


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


HOTĂRĂŞTE


  Art. 1. – Se mandatează, ca reprezentant al Consiliului Local Jimbolia, în Adunarea generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ, din data de 30.11.2012, d-nul POSTELNICU DARIUS-ADRIAN, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 21.02.1971, în Jimbolia, judeţul Timiş, domiciliat în Jimbolia, posesor al C.I. seria TM, nr. 878017, eliberat de S.P.C.L.E.P. Jimbolia, la data de 02.02.2011, să aprobe cotizaţia anuală aferentă anului 2013.


   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;


- D-lui Postelnicu Darius Adrian;


- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal TIMIŞ.


Nr.  226     din 22 noiembrie 2012

        
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









          Barna Petru Ladislau






CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







Niţoi Ionel


S-a aprobat cu un număr de    voturi din totalul de  17 consilieri în funcţie

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant –asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 


Consiliul local al oraşului Jimbolia;



Văzând referatul nr. 8526 din 29.11.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant –asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;



Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern  nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar;


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


HOTĂRĂŞTE



Art. 1. - Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant –asistent medical la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.


Art. 2.  – Prezenta  hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.


Nr.  227    din 22 noiembrie 2012      
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










Barna Petru Ladislau

                                   CONTRASEMNEAZĂ,


                                         SECRETAR

                                          Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  din bugetul local a sumelor necesare pentru plata comisioanelor şi dobânzii aferente împrumutului contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 9110  din 20.11. 2012  al Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru plata comisioanelor şi dobânzii aferente împrumutului contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 4,59 mii lei din bugetul local pe anul 2012, pentru plata comisioanelor aferente împrumutului contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.


Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 83,95 mii lei din bugetul local pe anul 2013, pentru plata dobânzii aferente împrumutului contractat de către Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia


Nr.  228 din 22 noiembrie 2012   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








              Barna Petru Ladislau

                                     CONTRASEMNEAZĂ 






    SECRETAR,





               Niţoi Ionel 




