
























ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul fiscal 2013

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 10132 din 28 decembrie 2012 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1309 din 27.12.2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul fiscal 2013, prevăzute în Anexa 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 ;
- Cetăţenilor prin afişare.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 decembrie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Postelnicu,  primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi 11.

Absentează: d-l Kasa Ioan, d-l Mihăilă Timotei, d-l Meszaros Stefan, d-l Prcsina Iancu, d-l 
Tabeică Neculai şi d-l Toth Gabor.

În continuare d-l Postelnicu prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

Conform HCL 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 Bâcă prezintă referatul privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că suntem obligaţi să majorăm, hotărârea de guvern 1309 din 27.12.2012 

abrogă la art. 2 vechea hotărâre de guvern şi astfel ne obligă să mergem pe această hotărâre prin care se 
majorează unele impozite. D-l Ciuciulete spune că trebuie scos Buletinul informativ şi trebuie informată 
populaţia despre acest lucru.

D-na Mateescu precizează faptul că este vorba de o majorare cu 16,05% la unele impozite şi taxe 
locale, de ex: impozitele pe clădiri, pe terenuri se majorează, impozitele pe mijloacele de transport rămân 
neschimbate.

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

HOTĂRÂREA NR. 256

D-na Ferescu prezintă adresa Inspectoratului Şcolar Timiş prin care se solicită avizarea de către 
consiliul local a proiectului reţelei şcolare din oraşul Jimbolia pentru anul şcolar 2013-2014 şi 
menţionează faptul că se va merge în continuare pe cele 4 instituţii şcolare cu personalitate juridică: 
Liceul, Şcoala generală, Grădiniţa cu program prelungit, la care este arondată Grădiniţa din Clarii Vii, şi 
Grădiniţa cu program normal, la care este arondată Grădiniţa de pe str. Mărăşeşti.

D-l Bâcă supune spre avizare proiectul reţelei şcolare din oraşul Jimbolia pentru anul şcolar 2013-
2014, care se avizează cu unanimitate de voturi.

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 




