
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. 9854 din 18.12.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

   -mii lei-

COD TRIM III
VENITURI – TOTAL   36,12
1. Venituri din prestări servicii 331008   18,41
2. Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea
    proprie sau anexă 331016   14,98
3. Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 331050     0,94
4. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 391001     1,79

CHELTUIELI – TOTAL   36,12
1. Sănătate 6610   36,12

- bunuri şi servicii 661020   14,98
- cheltuieli de capital 661070   21,14

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.
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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. 9955 din 18.12.2012 al Serviciului Urbanism  şi 

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

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

HOTĂRĂŞTE

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

- La Capitolul C – Dotări, se suplimentează punctul 1 – Monitor pentru urmărirea 
funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 12,52 mii lei, se suplimentează 
punctul 6 – Infuzomat cu suma de 8,62 mii lei, rezultând un Total Dotări de 
148,96 mii lei, un total Cap. C de 187,21 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 
194,31 mii lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Primăriei 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr. 9845 din 14.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate 
prin care se propune aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Primăriei Jimbolia;

Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi 
completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 15/1994, ale 
H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind amortizarea mijloacelor fixe, ale O.G. 
nr. 112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casare şi valorificarea activelor care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 235.408.379,28 lei
şi inventarul obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   
3.113.268,65 lei, detaliat conform referatului-anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publiă locală;
- Serviciului buget, contabilitate;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi 
scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 9846/14.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate prin care se 
propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar  în valoare totală 
de 215.085,89 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 43.268,99 lei;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, 
Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;

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 aprobă propunerile de casare şi scoatere din uz  a unor obiecte de 
inventar în valoare totală de 215.085,89 lei, conform proceselor verbale anexate, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe în valoare de 
43.268,99 lei, conform proceselor verbale anexate, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş ;

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 
pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9890 din 17 decembrie 2012 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2013 ale activităţilor finanţate de la bugetul local: Aparatul de 
specialitate al primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual:  Cabinetul 
primarului, Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Social şi Administraţie Publică 
Locală, Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciul Integrare 
Europeană, Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice, Serviciul Buget, Contabilitate, 
Patrimoniu, Resurse Umane, Compartimentul Audit Intern; Serviciul Public Comunitar 
pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Cultură şi 
Activităţi Sportive, Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Transport şcolar 
şi local, precum şi activităţi autofinanţate: Copiat acte, Piaţa;

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2001 privind  stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 
din fondurile publice şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru 
completarea art. 11 din OUG nr. 37 din 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare 
în domeniul bugetar;

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 Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de la 
bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2013,  conform anexelor 1-10 ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului 
Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2013.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 9916 din 17.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2013;

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi 
ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ;
- Compartimentului  administraţie publică locală 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind compensarea chiriei pentru chiriaşul KISS LUDOVIC din Jimbolia, str. 
Spre Sud, nr. 73, care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce 
intrau în obligaţia proprietarului.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr.  9861 /14.12.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin 

care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de 
chiriaşul Kiss Ludovic, din Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 73 ce intrau în obligaţia 
proprietarului, în valoare totală de 1480 lei;

Ţinând cont de prevederile Contractului din închiriere – capitolul OBLIGAŢII , 
punctul b şi c;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, 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 1480 lei,  pentru chiriaşul Kiss Ludovic, din Jimbolia, str. Spre Sud, 
nr. 73. 

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 Kiss Ludovic, din Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 73. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind compensarea chiriei pentru chiriaşul GHIŢIU OTILIA MĂRIOARA din 
Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4, care a executat lucrări de reparaţii la imobilul 
proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr.  9862 /14.12.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin care se 

propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul Ghiţiu Otilia 
Mărioara, din Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4, ce intrau în obligaţia proprietarului, în 
valoare totală de 450 lei;

Ţinând cont de prevederile Contractului din închiriere – capitolul OBLIGAŢII , punctul b 
şi c;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, 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 –
înlocuirea uşii de la intrarea în locuinţă care era în stare avansată de degradare cu o uşă 
metalică,  în valoare de 450 lei,  pentru chiriaşul Ghiţiu Otilia Mărioara, din Jimbolia, str. 
Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4. 

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 Ghiţiu Otilia Mărioara, din Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 

2, ap. 4. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea listei de investiţii pentru anul 2013

Consiliul local al oraşului Jimbolia, ;
Văzând referatul 9956/18.12.2012 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii pentru anul 2013;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2013, conform 
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate.
- Cetăţenilor prin presă 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9744/11.12.2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 

prin care se propune aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2013;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 13 şi art. 45 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2012, după cum 
urmează :

1. Străzi modernizate:
- str. Republicii, Contele Csekonics, Emmerich Bartzer, Ştefan cel Mare, Mihai 

Eminescu, Iuliu Maniu, Avram Iancu, Peter Jung, Timiş, Constantin Brâncoveanu, Ion Slavici, 
Liviu Rebreanu, Tudor Vladimirescu (parţial), Gheorghe Doja, Lorena, Dr. Victor Babeş, Calea 
Moţilor, Calea Mărăşeşti, Calea Kikindei, Spre Lenauheim, Corneliu Coposu,  Aurel Vlaicu, Spre 
Est (parţial), Spre Vest (parţial), Ioan Vidu, Stefan Jager, Aleea Plopilor, Spre Nord (parţial), 
Vasile Alecsandri, Vasile Lucaciu, Albinelor, Bârzava.

2. Străzi nemodernizate
- str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion Bărnuţiu, Constantin Dobrogeanu 

Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Aleea Cito (parţial),  Nicolae Kogălniceanu, Carpaţi, 
Basarabia, Vlad Ţepeş, Vasile Goldiş, Ştefan Octavian Iosif, George Coşbuc, Banat, Cânepei, 
Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial), Spre Nord (parţial), Spre Sud, Bogdan Petriceicu Haşdeu, 
Gheorghe Lazăr, Josef Linster, Prieteniei, Nicolae Grigorescu, Crişana, Mureş, Eftimie Murgu, 
Ion Ionescu de la Brad, Horia, Cloşca, Crişan, Alexandru Vlahuţă, Costache Negruzzi,  Rapova, 
Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Bălcescu, Recoltei, Bucegi, Lenau, Gheorghe 
Adoc, Theodor Aman, Salcâmilor, Porumbeilor, Traian Grozăvescu, Griviţei, Ion Creangă, Clarii 
Vii (zona periurbană).

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 urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul;
- cetăţenilor prin presă şi afişare.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte 
din domeniul public şi privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi 
executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri în favoarea S.C. NIS PETROL 
S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9572 din 14.12.2012 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului 

şi Registrul Agricol prin care  se propune adoptarea unei hotărâri aprobarea drepturilor de uz şi 
servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public al oraşului Jimbolia, 
precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri în 
favoarea S.C. NIS PETROL S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) 
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare 
realizării Sondei nr. 100 Jimbolia şi a realizării transportului agabaritic în favoarea S.C. NIS 
PETROL S.R.L., asupra terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, 
drumuri comunale/de exploatare/vicinale şi teren arabil, identificate după cum urmează: 

Traseul 1: str. Calea Moţilor – str. Ştefan cel Mare – str. Emmerich Bartzer – str. 
Porumbeilor – str. Griviţei;

Traseul 2: str. Calea Timişorii - str. Ştefan cel Mare – str. Emmerich Bartzer – str. 
Porumbeilor – str. Griviţei;

Art. 2. – Se acordă firmei S.C. NIS PETROL S.R.L. dreptul de folosire şi amenajare a 
drumurilor de exploatare: DE 264, DE 754/1, DE 765.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefecturii – judeţul 
Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- S.C. NIS PETROL S.R.L.
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CONTRASEMNEAZĂ,
                      SECRETAR,
                        Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la 
data plăţii, al sumei de 7610 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru 
locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 9860 din 14.12.2012  al Serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea din bugetul local a 
echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7610 EURO, 
necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a 
unităţilor administrativ teritoriale;

Ţinând cont de prevederile art. 12 alin. 2 şi art. 34 din Legea nr. 260 / 04.11.2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren 
sau inundaţiilor;

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 din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul 
BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7610 EURO, necesară plăţii primei obligatorii 
pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale.

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

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe locale

Nr. 245  din 19 decembrie 2012        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                            Bâcă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
                                                                 SECRETAR,

Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor 
fiscale a unui număr de 96 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9859 din 14 decembrie 2012 al Serviciului 

Impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea din evidenţa curentă în evidenţă 
separată  a creanţelor fiscale a unui număr de 96 de debitori declaraţi în stare de 
insolvabilitate.

Ţinând cont de prevederile art. 176 din OG. nr. 92/2003;
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 aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată, a 
creanţelor fiscale în valoare totală de 96.914  lei, a unui număr de 96 de debitori, 
declaraţi în stare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.

Nr. 246 din 19 decembrie 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  
                         Bâcă Ioan 

                         
                                 
                                 CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 904/V/15.01.2010 a imobilului 
situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, încheiat cu doamna SIMION 
MARGARETA

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând  referatul nr. 9857 din 14 decembrie  2012 al Serviciului de Impozite 
şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr. 
904/V/15.01.2010 a imobilului situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, încheiat cu 
doamna SIMION MARGARETA, datorită faptului că aceasta a dobândit o locuinţă 
proprietate persoanală;

Având în vedere prevederile Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. „b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 904/V/15.01.2010 a 
imobilului situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, încheiat cu doamna SIMION 
MARGARETA, datorită faptului că aceasta a dobândit o locuinţă proprietate 
persoanală.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale
- D-nei Simion Margareta

Nr.   247 / 19 decembrie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           

                       Bâcă Ioan

                                          

                                   CONTRASEMNEZĂ,

          SECRETAR,

Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Rapova, nr. 4, cuprins în C.F. nr.  402846, topo. nr. 7306/6461, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 9838 din 14.12.2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin 
care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str.
Rapova, nr. 4, cuprins în C.F. nr.  402846, topo. nr. 7306/6461, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995.

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Serban Mirela şi 
Serban Sorin, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Rapova, nr. 4, în 
suprafaţă de 339 mp, cuprins în C.F. nr. 402846, topo. nr. 7306/6461, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 349 mp curte va plăti în 
continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-lui Serban Sorin şi d-nei Serban Mirela.

Nr.  248   din 19 decembrie 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    

                                                                             Bâcă Ioan        

                           CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 114, ap. 1, cuprins în C.F. nr.  
401144 – C1 – U1, topo. nr. 2125-2126/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 9855 din 14.12.2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin 
care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str.
Tudor Vladimirescu, nr. 114, ap. 1, cuprins în C.F. nr.  401144-C1-U1, topo. nr. 2125-
2126/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului Feieş Viorel, a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 114, ap. 1, în 
suprafaţă de 290 mp, cuprins în C.F. nr. 401144-C1-U1, topo. nr. 2125-2126/I, cumpărat 
în baza Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 352 mp curte şi 714 mp 
grădină va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în 
vigoare.

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-lui Feieş Viorel.

Nr.  249 din 19 decembrie 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                                                             Bâcă Ioan                   

                           CONTRASEMNEZĂ,

SECRETAR,

Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului 
Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 9921 din 17.12.2012 al Serviciului public 

comunitar de evidenţă a persoanelor  prin care se propune aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia;

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 aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş ;

- Compartimentului  administraţie publică locală 
- Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor Jimbolia

Nr. 250  din 19 decembrie 2012                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Bâcă Ioan

                                 CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR,
           Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deblocării postului unic vacant – medic specialist ATI la 
Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală şi încadrării pe 
acest post a unui medic specialist ATI, cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9136 din 14.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea deblocării postului unic, vacant 
– medic specialist ATI la Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală şi 
încadrării pe acest post a unui medic specialist ATI, cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii;

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 deblocarea postului unic vacant – medic specialist ATI la 
Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă încadrarea cu contract individual de munca, pe perioadă 
determinată, de 6 luni, a unui medic specialist ATI, începând cu data de 03.01.2013, la 
Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală a Spitalului 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;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.

Nr. 251  din 19 decembrie 2012                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bâcă Ioan

                     
                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                         SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9974  din 18.12.2012 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            -  20,00
1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206          - 200,00
2. Taxe extrajudiciare de timbru 340202   23,00
3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru proiecte finanţate din FEN 420220 230,00
4. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea
    unor activităţi 430220           -  73,00

CHELUIELI – TOTAL -  20,00
1. Autorităţi publice 5102    23,00

- bunuri şi servicii 510220    23,00
2. Alte servicii publice generale 5402 -  10,00

- cheltuieli de capital 540270 -  10,00
3. Cultura, recreere şi religie 6702            - 100,00

- cheltuieli de capital 670270           - 100,00
4. Asigurări şi asistenţă socială 6802   226,00

- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 680256   230,00
- alte cheltuieli 680259 -    4,00

5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 - 159,00
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 700256 -   15,00
- cheltuieli de capital 700270 - 144,00                              
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.  252  din 19 decembrie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
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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. 9857 din 18.12.2012 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 7 – Construire 
Şcoală de Arte şi Meserii (SAM) cu suma de 144 mii lei, rezultând un TOTAL 
Cap. A de 1.058 mii lei.

- La Capitolul B – Lucrări noi – se reduce punctul 6 – Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul 
de ameliorare Jimbolia  cu suma de 100 mii lei,  rezultând un TOTAL CAP: B de 
811 mii lei

- La Capitolul C – Dotări - se reduce punctul 5 – Sistem alarmă Evidenţa 
Persoanelor cu suma de 10 mii, rezultând un Total Dotări de 21 mii lei, un total 
Cap. C de 274 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.143 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.  253 din 19 decembrie 2012                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului de credite interne la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9877 din 18.12.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune aprobarea bugetului de credite interne la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. „a”
pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă bugetul de credite interne la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, 
după cum urmează:

mii lei
              COD TRIM

                         IV
CHELUIELI – TOTAL   900,00
1. Sănătate 6607   900,00

-  proiecte cu finanţare din FEN postaderare 660756   900,00
DEFICIT                                                                                                                               900,00

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
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia
- DGFP Timiş.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune teren, 
nr. 3917/31.05.2012, încheiat cu S.C. CAN – LEO S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9968 din 14.18.2012 al Serviciului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune adoptarea unei hotărâri de modificare a 
obietului Contractului de concesiune teren nr. 3917 din 31.05.2012 încheiat cu S.C. CAN –
LEO S.R.L.;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin.(5) lit. „a”, 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 modificarea, prin act adiţional, a cap. II, art. 1. (1) din 
Contractul de concesiune teren nr. 3917/31.05.2012, încheiat cu S.C. CAN – LEO S.R.L., 
care va avea următorul cuprins:

„ Obiectul contractului este concesionarea terenului intravilan, aflat în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia, situat în vecinătatea str. Cânepei, cuprins în C.F. 
nr. 402586,topo. 402586,  în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire anexe, cu obligaţia 
de a respecta Regulamentul local de urbanism şi clauzele stabilite în caietul de sarcini al 
licitaţiei, care face parte integrantă din prezentul contract.”

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 Urbanism 
- S.C. CAN – LEO S.R.L.
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                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                         SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 19 decembrie 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 Kaba Gabor.
În continuare d-l Postelnicu prezintă:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local, pe anul 2012.

2. 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.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Primăriei 
Jimbolia.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de casare a mijloacelor fixe şi scoaterea din 
folosinţă a obiectelor de inventar.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2013.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013.
7. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor efectuate de chiriaşul 

Kiss Ludovic,  str. Spre Sud, nr. 73.
8. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor efectuate de chiriaşul 

Ghiţu Otilia Mărioara,  str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţată din bugetul local pentru anul 

2013.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2013.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii drumurilor orăşeneşti şi de exploatare de S.C. NIS 

PETROL S.R.L., către parcela A 770/3/3/11.
12. Proiect de hotărâre privind alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR valabil 

la data plăţii, al sumei de 7610 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în 
proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a creanţelor fiscale a 
unui număr de 96 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate.

14. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 904/V/15.01.2010, pentru 
SIMION MARGARETA, str. Albinelor nr. 42.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului din 
Jimbolia, str. Rapova nr. 4, cuprins în CF nr. 402846, top nr. 7306/6461, cumpărat în baza Legii 
112/1995.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietae a terenului aferent imobilului din 
Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr. 114, ap. 1,  cuprins în CF nr. 401141-C1-U1, top nr. 2125-2126/I, 
cumpărat în baza Legii 112/1995.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 
Public Comunitar de Evidenţa Persoanei din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de casare a bunurilor materiale aprobate
spre casare în anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
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Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării postului unic vacant – medic specialist ATI la 
compartimentul ATI din cadrul secţiei chirurgie generală şi încadrării pe acest post a unui medic 
specialist ATI, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, la spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii  pentru anul 2012 din bugetul local.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de credite interne la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune teren, nr. 

3917/31.05.2012, încheiat cu S.C. CAN – LEO SRL

Conform HCL nr. 229 din 07.12.2012 preşedinte de şedinţă este d-l Bâcă Ioan.
D-l Bâcă supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Meszaros spune că s-au pus materiale în mapă în ultima clipă, după ce au avut loc şedinţele 

comisiilor de specialitate şi roagă executivul să nu se mai întâmple acest lucru.
D-l Bâcă supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 22 noiembrie 2012 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.
D-l Meszaros spune că în procesele verbale nu este trecut tot ce se discută în timpul şedinţei.
D-l Niţoi precizează că este foarte greu ca o persoană să noteze tot ce se discută şi propune 

consilierilor să se înregistreze şedinţele.
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 07 decembrie 2012 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi. 

Se trece la ordinea de zi:

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

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 234

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

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează 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-na Ferescu spune că trebuie o mai mare atenţie la întocmirea bugetelor, să nu fie nevoie de 

atâtea rectificări.
D-l Ciuciulete spune că Spitalul a primit bani de la Direcţia de sănătate publică şi aceste sume 

trebuie cuprinse în buget.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 235



3

              
  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi 

privat al Primăriei Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 236

  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea propunerilor de casare a mijloacelor fixe şi 
scoaterea din folosinţă a obiectelor de inventar.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că acest proiect a fost avizat favorabil de către comisia economică, şi că este 

prima dată când inventarierea s-a făcut corect, este un document aşa cum trebuie să fie în contabilitate.
D-l Tinei spune că la formaţiunea de pompieri nu este o listă a bunurilor care se vor casa.
D-l Niţoi spune că probabil, din greşeală, nu a fost ataşată, dar cu siguranţă există o listă. Spune că 

este vorba de casarea unor echipamente achiziţionate prin proiectul cu Serbia, când s-au cumpărat 50 de 
perechi de cizme, 50 de costume, 50 de căşti. Dintre acestea, câte 25 s-au dat formaţiunii de pompieri din 
Serbia, cu care am fost parteneri în proiect. Acestea se casează pentru că şi-au îndeplinit timpul de 
folosinţă.

D-l Ciuciulete spune că durata acestora de funcţionare este de 1 an.
D-l Kasa spune că trebuia ataşată lista, să vedem despre ce este vorba, de ce la toate este, numai 

de la pompieri nu?
D-l Niţoi spune că se va verifica şi se va prezenta lista.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  14 voturi pentru, două 

“abţineri” (d-l Tinei şi D-l Prcsina) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 237

  D-l Bâcă prezintă referatul aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2013.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 238

  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2013.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 239
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  D-l Bâcă prezintă referatul privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor 
efectuate de chiriaşul Kiss Ludovic,  str. Spre Sud, nr. 73.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Prcsina spune că din referat rezultă faptul că este o comisie de constatare, ceea ce este foarte 

bine, întrebarea este: aceste case sau apartamente vor rezista în picioare încă cel puţin 5-10 ani?
D-l Ciuciulete spune că sunt mulţi chiriaşi care solicită materiale de la primărie pentru a face ei 

reparaţii, cu acest lucru nu este de acord. În cazul de faţă, persoanele care fac reparaţii trebuie să aibă 
dovada că au făcut investiţia, sunt ataşate facturi sau chitanţe.

D-l Toth spune că aceste reparaţii intră în obligaţia proprietarului.
D-l Postelnicu spune că toate aceste locuinţe necesită reparaţii, dar nu sunt bani pentru ele.
D-l Toth spune că cei care vor să facă reparaţii, să facă o cerere.
D-l Niţoi spune că este de acord cu acest lucru, să se depună o cerere înainte, să se facă verificări 

dacă reparaţiile sunt oportune.
D-l Tinei spune că chiriaşul nu poate să facă modificări fără să anunţe Consiliul Local, intenţia 

trebuie anunţată.
D-l Niţoi spune că sunt situaţii în care, chiriaşii au făcut investiţii în locuinţe fără acordul nostru, 

iar în momentul în care le-au cumpărat, au plătit şi contravaloarea acelor lucrări.
D-l Ciuciulete spune că oamenii trebuie informaţi, şi revine la ideea că Buletinul Informativ 

trebuie reeditat, sunt multe lucruri pe care cetăţenii nu au de unde să le ştie.
D-l Toth spune că trebuie să fie o regulă, să nu se mai facă retroactiv compensări.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 240

  D-l Bâcă prezintă referatul privind compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor 
efectuate de chiriaşul Ghiţiu Otilia Mărioara,  str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 241

  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii finanţată din bugetul local 
pentru anul 2013.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că de 4 ani, pe lista de investiţii apare modernizare str. Ion Vidu, în 2013 se 

mai alocă încă 43 de mii. Mai spune că se alocă bani pentru întreţinere Bază sportivă Clarii Vii, şi întreabă 
de ce se mai bagă bani, baza sportivă este nouă şi în stare bună. La fel şi canalizarea de la Clarii Vii, este o 
greşeală a fostului primar şi viceprimar, să se vină cu canalizarea de la Clarii Vii la Staţia de epurare din 
Jimbolia. D-l Ciuciulete spune că acest lucru nu se va realiza, nu e normal să se mai bage bani.

D-l Gorgan spune că sunt lucrări finanţate prin O.G 7, atât canalizarea de la Clarii Vii, cât şi Baza 
sportivă sau modernizarea str. Ion Vidu. Lucrările nu sunt finalizate şi trebuie să le cuprindem în continuare 
pe listele de investiţii.
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D-l Ciuciulete întreabă cine vrea autoturism?
D-l Gorgan spune că conducerea a considerat că mai este nevoie de un autoturism. Spune că atât 

Cielo, cât şi Loganul au peste 300 mii de km la bord şi nu mai prezintă siguranţă pentru colegii care merg la 
Timişoara zilnic.

D-na Ferescu spune că ar trebui reabilitate curţile şcolilor.
D-l Ciuciulete spune că trebuie să fim atenţi cu investiţiile de infrastructură, trebuie finalizată 

canalizarea prima dată.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 242

  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe 
anul 2013.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Tinei spune că membrii comisiei de urbanism doresc o prioritizare a străzilor care se doresc a 

fi reabilitate.
D-l Prcsina spune că este vorba de o listă, spune că ar trebui să fie un program mai complex, cu 

costuri.
D-l Kasa spune că este o listă generală, nu ştim ce buget avem, ce fel de reabilitare facem 

(plombare?), care sunt costurile. Spune că aceste lucrări sunt foarte importante, modelează faţa oraşului, 
cresc nivelul de trai, trebuie documentate mai serios.

D-l Gorgan spune că, într-adevăr este o hotărâre generală. Spune că la sfârşit de an se depune la 
Consiliul Judeţean, un proiect pe criteriul 4, pentru asta este nevoie să aprobăm această hotărâre. Vom 
depune fişe de proiect, vom face o prioritizare.

D-l Tinei spune că Consiliul Local ar trebui consultat înainte.
D-l Ciuciulete spune că în fiecare an se dă o astfel de hotărâre. Nu putem vorbi concret ce străzi 

reabilităm, ce fel de reabilitări facem până nu o să avem un buget clar. Bine ar fi să fie bani pentru toate. 
Cel mai bine este să începem canalizarea, să o terminăm, să nu modernizăm străzi şi trotuare, apoi să vină 
canalizarea.

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

HOTĂRÂREA NR. 243

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea folosirii drumurilor orăşeneşti şi de exploatare 
de S.C. NIS PETROL S.R.L., către parcela A 770/3/3/11.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Prcisna întreabă pe ce teren forează, public sau privat?
D-l Niţoi spune că prin această hotărâre li se acordă dreptul de trecere pe drumurile publice şi că 

terenul pe care forează este privat. Mai spune că această firmă nu a primit încă autorizaţie de construcţie, au 
ceva probleme la întocmirea dosarului.

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

HOTĂRÂREA NR. 244
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D-l Bâcă prezintă referatul privind alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul 
BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7610 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru 
locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 245

D-l Bâcă prezintă referatul privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a 
creanţelor fiscale a unui număr de 96 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că pe unele persoane de pe listă le cunoaşte şi ar putea să plătească, sunt 

angajaţi, că ar trebui să se verifice, să nu se stea în birou să se aştepte ca aceştia să îşi plătească amenzile.
D-l Postelnicu spune că din moment ce aceste persoane se află pe această listă, înseamnă că cei de 

la impozite şi taxe au facut toate demersurile pentru a identifica o sursă de recuperare a banilor şi că 
probabil este o coincidenţă de nume.

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

HOTĂRÂREA NR. 246

D-l Bâcă prezintă referatul privind rezilierea contractului de închiriere nr. 904/V/15.01.2010, 
pentru SIMION MARGARETA, str. Albinelor nr. 42.

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 Bâcă spune că din anul 2004 nu mai stau în această locuinţă, pe listă erau trecuţi şi copii, care 

acum au peste 30-40 de ani. Familia Simion are locuinţă proprietate personală. Soţul d-nei Simion a vrut să 
subînchirieze locuinţa.

D-l Toth spune că locuinţa personală a fost cumpărată în 2004, şi întreabă de ce s-a mai facut un 
nou contract de închiriere? Mai spune că comisia socială a fost de acord cu subînchirierea, dar că nu apare 
scris în procesele verbale de la şedinţe.

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

HOTĂRÂREA NR. 247

D-l Bâcă prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului din Jimbolia, str. Rapova nr. 4, cuprins în CF nr. 402846, top nr. 7306/6461, cumpărat în 
baza Legii 112/1995.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 248
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D-l Bâcă prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietae a terenului aferent 
imobilului din Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr. 114, ap. 1,  cuprins în CF nr. 401141-C1-U1, top nr. 
2125-2126/I, cumpărat în baza Legii 112/1995.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 249

D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanei din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 250

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal de casare a bunurilor 
materiale aprobate spre casare în anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.

D-l Ciuciulete spune că, în decembrie 2011 s-a aprobat de către Consiliul Local declasarea. Cei de la 
Spital au prezentat un tabel cu: casare secţia chirurgie, casare secţia interne etc, nu au anexat lista cu 
materiale care trebuie casate. Hotărârea a trecut, cu condiţia să revină cu lista, ceea ce nu s-a mai întâmplat. 
Acum au venit cu un process verbal de casare din care reiesă faptul că, casarea a fost făcută în 8 luni. Acest 
lucru nu este corect, trebuiau 8 procese verbale, nu unul singur. Dacă treceau o singură dată, nu o perioadă 
de 8 luni, era corect.

D-l Tinei spune că valoarea este prea mare şi s-a recuperate foarte puţin.
D-l Niţoi spune că răspunederea este a lor.
D-l Pop spune că valorile sunt prea mari, să se vină cu un desfăşurător.
D-l Niţoi spune că nu putem ignora acest proiect de hotărâre, suntem ordonatori de credite.
D-l Postelnicu spune că trebuiau chemaţi cei de la spital la şedinţele pe comisii pentru a lămuri 

problema.
D-l Ciuciulete spune că procesul verbal e relativ legal, perioadă de casare e prea mare.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu  5 voturi pentru, 10 voturi 

împotrivă şi o abţinere.

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea deblocării postului unic vacant – medic 
specialist ATI la compartimentul ATI din cadrul secţiei chirurgie generală şi încadrării pe acest post 
a unui medic specialist ATI, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, la spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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.
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D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
adoptă

HOTĂRÂREA NR. 251

D-l Bâcă prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 252

D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii  pentru anul 2012 din 
bugetul local.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 253

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea bugetului de credite interne la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 254

D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea, prin act adiţional, a Contractului de 
concesiune teren, nr. 3917/31.05.2012, încheiat cu S.C. CAN – LEO SRL.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Bâcă spune că este vorba despre un proiect european, încă nu a sosit rezultatul evaluării. Până 

atunci se doreşte a se începe cu construirea unor anexe şi de aceea se solicită modificarea obiectului 
contractului de concesiune.

D-l Niţoi spune că acest proiect a fost trecut în ultimul moment pe plusul la ordinea de zi a 
şedinţei, datorită unei colaborări foarte bune  cu firma Can Leo.

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

HOTĂRÂREA NR. 255

Se trece la Probleme ale primăriei:
D-l Ciuciulete spune că Banat Ripensis are o datorie la Consiliul Local de 300 mii lei, ce se 

întâmplă cu ea?
D-l Gorgan spune că s-au virat deja 150 de mii, şi spune că datoria este de 230 mii.
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D-l Ciuciulete spune că la piaţă nu este loc de parcare, sunt multe camioane parcate pe marginea 
drumului, care vând direct din camion şi întreabă dacă sunt taxaţi ca şi cei care stau în locurile amenajate şi 
propune să plătească mai mult, pentru că ocupă domeniul public.

D-l Niţoi spune că nu poţi să îi taxezi mai mult, nu au vânzări aşa de mari.
D-l Prcsina spune că în ziua votului, în 9 decembrie, oraşul a fost sub nămeţi şi întreabă dacă este 

vreun comandament pentru situaţii de urgenţă?
D-l Postelnicu spune că este un comandament condus de primar, într-adevăr a fost o situaţie 

neplăcută, ne-am focusat atenţia pe accesul spre secţiile de votare. Nu am făcut faţă cu utilajele pe care le 
avem, dar am primit ajutor de la privaţi, d-l Kasa, d-l Bâcă.

D-l Prcsina spune că nu vrea să tragă la răspundere pe nimeni şi propune să se facă un contract pe 
o anumită perioadă de timp, să se acţioneze când e nevoie şi să se ţină cont de timpul de intervenţie. Mai 
spune că în comandament sunt puţine persoane, să punem responsabili de stradă, care, în situaţii 
excepţionale să răspundă de mobilizarea populaţiei. Mai spune că populaţia trebuie informată, să ne folosim 
de TV Jimbolia. Spune că s-a aprobat o lista cu scăderile din evidenţele fiscale a unor datorii, de ce nu se 
folosesc aceste persoane pentru munca în folosul comunităţii. Creăm un precedent, dăm totul gratis.

D-l Ciuciulete spune că nu este lege pentru munca în folosul cumunităţii.
D-l Niţoi spune că se poate face doar pe bază de hotărâre judecătorească.
D-l Postelnicu spune că contractele de deszăpezire au valoare mai mare de 15000 euro şi trebuie 

supuse procedurii licitaţiei publice, iar pe SEAP nu mai avem control asupra firmelor participante.
D-l Prcsina propune să nu stipulăm valoarea contractului. 
D-l Postelnicu spune că nu este legal.
D-l Toth spune că în Ungaria, firmele deszăpezesc pentru scutiri la impozite.
D-l Prcsina spune că a auzit că unui cetăţean de pe str. Spre Vest i s-a cerut 120 de lei pentru 

deszăpezirea unui podeţ.
D-l Gorgan spune că asta este taxa aprobată de Consiliul Local pentru o remorcă cu moloz, dar 

Peisaj Hosta nu face faţă la deszăpezirea pe domeniul public, nu au timp să facă la particulari.
D-l Gorgan spune că se caută o soluţie de a comunica cu cetăţenii în timp real, este posibil să 

încercăm expedierea unor sms-uri, avem o bază de date cu numere de telefon.
D-na Ferescu întreabă de ce nu se foloseşte staţia prin care se aud colindele?
D-l Postelnicu precizează că prin proiectul PIDU se va instala un ecran LED, care va fi amplasat 

în faţa policlinicii, de 12 mp, unde vom putea afişa diferite anunţuri.
D-l Gorgan spune că utilajele pe care le avem nu sunt eficiente la îndepărtarea zapezii, trebuie 

achiziţionate lame.
D-l Toth spune că ar trebui să fim mai atenţi la reabilitările de la blocuri, fiecare face cu ce 

culoare vrea, şi rezultatul este urât.
D-l Gorgan solicită avizul consilierilor pentru înregistrarea şedinţelor.
D-l Bâcă supune la vot această propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Postelnicu invită consilierii la Sărbătoarea de Ignat din 20 decembrie care se va desfăşura la 

Expo Rispensis.

    Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Bâcă 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,
Bâcă Ioan

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. 9854 din 18.12.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012; 


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


HOTĂRĂŞTE


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











   -mii lei-











COD

TRIM III


VENITURI – TOTAL







  36,12


1. Venituri din prestări servicii




331008
  18,41


2. Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea


    proprie sau anexă






331016
  14,98


3. Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi


331050
    0,94


4. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
391001
    1,79


CHELTUIELI – TOTAL







  36,12


1. Sănătate







6610

  36,12



- bunuri şi servicii





661020
  14,98



- cheltuieli de capital





661070
  21,14


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.  234    din 19 decembrie 2012


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      









                    Bâcă Ioan

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. 9955 din 18.12.2012 al Serviciului Urbanism  şi 


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


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


HOTĂRĂŞTE


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


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


· La Capitolul C – Dotări, se suplimentează punctul 1 – Monitor pentru urmărirea funcţiilor vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 12,52 mii lei, se suplimentează punctul 6 – Infuzomat cu suma de 8,62 mii lei, rezultând un Total Dotări de 148,96 mii lei, un total Cap. C de 187,21 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 194,31 mii 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.  235    din 19 decembrie 2012      

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








         Bâcă Ioan






     CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Primăriei Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr. 9845 din 14.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate prin care se propune aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Primăriei Jimbolia;


Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 15/1994, ale H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind amortizarea mijloacelor fixe, ale O.G. nr. 112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casare şi valorificarea activelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 235.408.379,28 lei şi inventarul obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   3.113.268,65 lei, detaliat conform referatului-anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publiă locală;


· Serviciului buget, contabilitate;


Nr. 236 din  19 decembrie 2012        

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                                Bâcă Ioan
      



CONTRASEMNEAZĂ







SECRETAR,







Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9846/14.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate prin care se propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar  în valoare totală de 215.085,89 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 43.268,99 lei;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000;


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 aprobă propunerile de casare şi scoatere din uz  a unor obiecte de inventar în valoare totală de 215.085,89 lei, conform proceselor verbale anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe în valoare de 43.268,99 lei, conform proceselor verbale anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului buget, contabilitate;


Nr.  237 din 19 decembrie 2012                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,








                   Bâcă Ioan


                      CONTRASEMNEAZĂ,





SECRETAR,





Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 


pe anul 2013


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9890 din 17 decembrie 2012 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2013 ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de specialitate al primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual:  Cabinetul primarului, Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Social şi Administraţie Publică Locală, Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciul Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice, Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane, Compartimentul Audit Intern; Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Cultură şi Activităţi Sportive, Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Transport şcolar şi local, precum şi activităţi autofinanţate: Copiat acte, Piaţa;


Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2001 privind  stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37 din 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;


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 Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2013,  conform anexelor 1-10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului Timiş ;


· Serviciului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.


Nr.   238 / 19 decembrie 2012



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Bâcă Ioan 





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2013.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 9916 din 17.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013;


Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 


anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală 


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


Nr.  239 din 19 decembrie 2012                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









              Bâcă Ioan




                                 CONTRASEMNEAZĂ,





          SECRETAR,





           Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind compensarea chiriei pentru chiriaşul KISS LUDOVIC din Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 73, care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.  9861 /14.12.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul Kiss Ludovic, din Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 73 ce intrau în obligaţia proprietarului, în valoare totală de 1480 lei;


Ţinând cont de prevederile Contractului din închiriere – capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, 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 1480 lei,  pentru chiriaşul Kiss Ludovic, din Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 73. 


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 Kiss Ludovic, din Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 73. 


Nr. 240 din 19 decembrie 2012  

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                        Bâcă Ioan


                                        CONTRASEMNEAZĂ,






   SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind compensarea chiriei pentru chiriaşul GHIŢIU OTILIA MĂRIOARA din Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4, care a executat lucrări de reparaţii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaţia proprietarului.


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul nr.  9862 /14.12.2012 al Serviciului de impozite şi taxe locale prin care se 

propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate de chiriaşul Ghiţiu Otilia Mărioara, din Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4, ce intrau în obligaţia proprietarului, în valoare totală de 450 lei;


Ţinând cont de prevederile Contractului din închiriere – capitolul OBLIGAŢII , punctul b şi c;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, 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 – înlocuirea uşii de la intrarea în locuinţă care era în stare avansată de degradare cu o uşă metalică,  în valoare de 450 lei,  pentru chiriaşul Ghiţiu Otilia Mărioara, din Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4. 


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 Ghiţiu Otilia Mărioara, din Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, ap. 4. 


Nr.  241 din 19 decembrie 2012  

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ








                        Bâcă Ioan


                                        CONTRASEMNEAZĂ,






   SECRETAR,






    Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA




 privind aprobarea listei de investiţii pentru anul 2013




Consiliul local al oraşului Jimbolia, ;




Văzând referatul 9956/18.12.2012 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii pentru anul 2013;




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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2013, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


· Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;


· Serviciului buget, contabilitate.


· Cetăţenilor prin presă 


Nr.    242       /19 decembrie 2012  
             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                                                                               Bâcă Ioan


                                             CONTRASEMNEAZĂ,


                                                     SECRETAR


                                                     Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA




privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2013


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9744/11.12.2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2013;


În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2012, după cum urmează :


1. Străzi modernizate:


- str. Republicii, Contele Csekonics, Emmerich Bartzer, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Avram Iancu, Peter Jung, Timiş, Constantin Brâncoveanu, Ion Slavici, Liviu Rebreanu, Tudor Vladimirescu (parţial), Gheorghe Doja, Lorena, Dr. Victor Babeş, Calea Moţilor, Calea Mărăşeşti, Calea Kikindei, Spre Lenauheim, Corneliu Coposu,  Aurel Vlaicu, Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial), Ioan Vidu, Stefan Jager, Aleea Plopilor, Spre Nord (parţial), Vasile Alecsandri, Vasile Lucaciu, Albinelor, Bârzava.


2. Străzi nemodernizate


· str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion Bărnuţiu, Constantin Dobrogeanu Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Aleea Cito (parţial),  Nicolae Kogălniceanu, Carpaţi, Basarabia, Vlad Ţepeş, Vasile Goldiş, Ştefan Octavian Iosif, George Coşbuc, Banat, Cânepei, Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial), Spre Nord (parţial), Spre Sud, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Gheorghe Lazăr, Josef Linster, Prieteniei, Nicolae Grigorescu, Crişana, Mureş, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Horia, Cloşca, Crişan, Alexandru Vlahuţă, Costache Negruzzi,  Rapova, Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Bălcescu, Recoltei, Bucegi, Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor Aman, Salcâmilor, Porumbeilor, Traian Grozăvescu, Griviţei, Ion Creangă, Clarii Vii (zona periurbană).


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 urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul;


- cetăţenilor prin presă şi afişare.


Nr.  243    din 19 decembrie  2012

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










      Bâcă Ioan





   CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE


privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public şi privat al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri în favoarea S.C. NIS PETROL S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9572 din 14.12.2012 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Registrul Agricol prin care  se propune adoptarea unei hotărâri aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public al oraşului Jimbolia, precum şi aprobarea finanţării şi executării unor lucrări de reparaţii asupra acestor terenuri în favoarea S.C. NIS PETROL S.R.L.;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării Sondei nr. 100 Jimbolia şi a realizării transportului agabaritic în favoarea S.C. NIS PETROL S.R.L., asupra terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a Oraşului Jimbolia, drumuri comunale/de exploatare/vicinale şi teren arabil, identificate după cum urmează: 


Traseul 1: str. Calea Moţilor – str. Ştefan cel Mare – str. Emmerich Bartzer – str. Porumbeilor – str. Griviţei;


Traseul 2: str. Calea Timişorii - str. Ştefan cel Mare – str. Emmerich Bartzer – str. Porumbeilor – str. Griviţei;


Art. 2. – Se acordă firmei S.C. NIS PETROL S.R.L. dreptul de folosire şi amenajare a 


drumurilor de exploatare: DE 264, DE 754/1, DE 765.



 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Serviciului administraţie publică locală ;


- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;


- S.C. NIS PETROL S.R.L.


Nr.  244  din 19 decembrie 2012


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 










                        Bâcă Ioan


CONTRASEMNEAZĂ,






                      SECRETAR,






                        Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7610 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 9860 din 14.12.2012  al Serviciului impozite şi taxe locale 


prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7610 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale;



Ţinând cont de prevederile art. 12 alin. 2 şi art. 34 din Legea nr. 260 / 04.11.2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor;


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 din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul 


BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7610 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character reparatoriu 


 şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului Impozite şi Taxe locale


Nr. 245  din 19 decembrie 2012     


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                                            Bâcă Ioan


CONTRASEMNEAZĂ


                                                                 SECRETAR,








Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor fiscale a unui număr de 96 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9859 din 14 decembrie 2012 al Serviciului 


Impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată  a creanţelor fiscale a unui număr de 96 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate.


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


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 aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată, a 


creanţelor fiscale în valoare totală de 96.914  lei, a unui număr de 96 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.


Nr. 246 din 19 decembrie 2012                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     








                         Bâcă Ioan 




                         


                                 CONTRASEMNEZĂ,






 SECRETAR,






  Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea contractului de închiriere nr. 904/V/15.01.2010 a imobilului situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, încheiat cu doamna SIMION MARGARETA


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 9857 din 14 decembrie  2012 al Serviciului de Impozite 


şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere nr. 904/V/15.01.2010 a imobilului situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, încheiat cu doamna SIMION MARGARETA, datorită faptului că aceasta a dobândit o locuinţă proprietate persoanală;



Având în vedere prevederile Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 904/V/15.01.2010 a imobilului situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, încheiat cu doamna SIMION MARGARETA, datorită faptului că aceasta a dobândit o locuinţă proprietate persoanală.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală;


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


· D-nei Simion Margareta


Nr.   247 / 19 decembrie 2012                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     









                       Bâcă Ioan







                                   CONTRASEMNEZĂ,





          SECRETAR,






 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Rapova, nr. 4, cuprins în C.F. nr.  402846, topo. nr. 7306/6461, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9838 din 14.12.2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Rapova, nr. 4, cuprins în C.F. nr.  402846, topo. nr. 7306/6461, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Serban Mirela şi Serban Sorin, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Rapova, nr. 4, în suprafaţă de 339 mp, cuprins în C.F. nr. 402846, topo. nr. 7306/6461, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 349 mp curte va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.


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


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului   administraţie publică locală ;


· Serviciului  impozite şi taxe locale


· D-lui Serban Sorin şi d-nei Serban Mirela.


Nr.  248   din 19 decembrie 2012                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     


                                                                             Bâcă Ioan        


                           CONTRASEMNEZĂ,





SECRETAR,





 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 114, ap. 1, cuprins în C.F. nr.  401144 – C1 – U1, topo. nr. 2125-2126/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9855 din 14.12.2012 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Tudor Vladimirescu, nr. 114, ap. 1, cuprins în C.F. nr.  401144-C1-U1, topo. nr. 2125-2126/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


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


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


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului Feieş Viorel, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 114, ap. 1, în suprafaţă de 290 mp, cuprins în C.F. nr. 401144-C1-U1, topo. nr. 2125-2126/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.


Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 352 mp curte şi 714 mp grădină va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.


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


Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului   administraţie publică locală ;


· Serviciului  impozite şi taxe locale


· D-lui Feieş Viorel.
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                                                                             Bâcă Ioan                   


                           CONTRASEMNEZĂ,





SECRETAR,





 Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 9921 din 17.12.2012 al Serviciului public 


comunitar de evidenţă a persoanelor  prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia;

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 aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a 


Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Compartimentului  administraţie publică locală 


· Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor Jimbolia
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              Bâcă Ioan




                                 CONTRASEMNEAZĂ,





          SECRETAR,





           Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE


privind aprobarea deblocării postului unic vacant – medic specialist ATI la Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală şi încadrării pe acest post a unui medic specialist ATI, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;



Văzând referatul nr. 9136 din 14.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea deblocării postului unic, vacant – medic specialist ATI la Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală şi încadrării pe acest post a unui medic specialist ATI, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;



Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;


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 deblocarea postului unic vacant – medic specialist ATI la Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.



Art. 2. – Se aprobă încadrarea cu contract individual de munca, pe perioadă determinată, de 6 luni, a unui medic specialist ATI, începând cu data de 03.01.2013, la Compartimentul ATI din cadrul Secţiei Chirurgie Generală a Spitalului 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;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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Bâcă Ioan

                                   CONTRASEMNEAZĂ,


                                         SECRETAR

                                          Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rectificarea bugetului local pe anul 2012


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9974  din 18.12.2012 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








           -  20,00



1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206          - 200,00


2. Taxe extrajudiciare de timbru





340202
  23,00


3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru proiecte finanţate din FEN
420220
230,00


4. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea


    unor activităţi







430220           -  73,00


CHELUIELI – TOTAL








-  20,00


1. Autorităţi publice







5102

   23,00



- bunuri şi servicii






510220
   23,00


2. Alte servicii publice generale





5402

-  10,00



- cheltuieli de capital






540270
-  10,00


3. Cultura, recreere şi religie





6702
           - 100,00



- cheltuieli de capital






670270           - 100,00


4. Asigurări şi asistenţă socială





6802

  226,00



- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



680256
  230,00



- alte cheltuieli






680259
-    4,00


5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002

- 159,00




- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



700256
-   15,00



- cheltuieli de capital






700270
- 144,00                                         


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.
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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. 9857 din 18.12.2012 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 7 – Construire Şcoală de Arte şi Meserii (SAM) cu suma de 144 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. A de 1.058 mii lei.


· La Capitolul B – Lucrări noi – se reduce punctul 6 – Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia  cu suma de 100 mii lei,  rezultând un TOTAL CAP: B de 811 mii lei 


· La Capitolul C – Dotări - se reduce punctul 5 – Sistem alarmă Evidenţa Persoanelor cu suma de 10 mii, rezultând un Total Dotări de 21 mii lei, un total Cap. C de 274 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.143 mii lei.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
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                        Bâcă Ioan


                                                   CONTRASEMNEAZĂ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea bugetului de credite interne la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9877 din 18.12.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de credite interne la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. „a”


pct. „3” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 


actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă bugetul de credite interne la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează:













mii lei









   

           COD

 TRIM











        
                 IV


CHELUIELI – TOTAL








  900,00


1. Sănătate








6607

  900,00



-  proiecte cu finanţare din FEN postaderare



660756
  900,00


DEFICIT                                                                                                                               900,00


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


- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia


- DGFP Timiş.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune teren, nr. 3917/31.05.2012, încheiat cu S.C. CAN – LEO S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;



Văzând referatul nr. 9968 din 14.18.2012 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune adoptarea unei hotărâri de modificare a obietului Contractului de concesiune teren nr. 3917 din 31.05.2012 încheiat cu S.C. CAN – LEO S.R.L.;



În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin.(5) lit. „a”, 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 modificarea, prin act adiţional, a cap. II, art. 1. (1) din Contractul de concesiune teren nr. 3917/31.05.2012, încheiat cu S.C. CAN – LEO S.R.L., care va avea următorul cuprins:



„ Obiectul contractului este concesionarea terenului intravilan, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, situat în vecinătatea str. Cânepei, cuprins în C.F. nr. 402586,topo. 402586,  în suprafaţă de 6000 mp, pentru construire anexe, cu obligaţia de a respecta Regulamentul local de urbanism şi clauzele stabilite în caietul de sarcini al licitaţiei, care face parte integrantă din prezentul contract.”



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 Urbanism 


· S.C. CAN – LEO S.R.L.
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