
               ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMI Ş 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
 
D-l Meszaros Stefan se alege preşedinte de şedinŃă pentru  o perioadă 

de 2 luni. 
 
 
 

Nr.  80 din  12 iunie 2013 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         Meszaros Stefan 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            NiŃoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4500 din 11.06.2013 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2013; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea  

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2013, după cum urmează: 
-mii lei- 

COD  TRIM II 
VENITURI – TOTAL                           1.688,00 
1. Cote defalcate din impozitul pe venit    04.02.01 165,00   
2. DonaŃii şi sponsorizări      37.02.01     6,00 
3. Sume de la bugetul de stat pentru FEN    42.02.20 449,00 
4. Fondul European de Dezvoltare Regionala   45.02.01       1.032,00 
5. Instrumentul de AsistenŃă pentru Preaderare   45.02.07   36,00   
CHELTUIELI – TOTAL                1.688,00   
1. Autorit ăŃi publice       51.02    46,00 
 - proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile 51.02.56   30,00 
 - alte cheltuieli      51.02.59   16,00 
2. ÎnvăŃământ       65.02  100,00 
 - bunuri şi servicii      65.02.20 100,00 
3. Cultura, recreere şi religie     67.02      6,00 
 - bunuri şi servicii      67.02.20     6,00 
4. AsistenŃa socială       68.02      6,00 
 - proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile 68.02.56     6,00 
5. ProtecŃia mediului      74.02    38,00 
 - bunuri şi servicii      74.02.20   38,00 
6. Agricultura       83.02               11,00 
 - bunuri şi servicii      83.02.20            11,00 
7. Transporturi       84.02          1.481,00 
 - proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile 84.02.56       1.481,00 
           

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  InstrituŃiei  
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
 

Nr.  81   din 12 iunie 2013                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                                                                      Meszaros Stefan 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR, 
                                           NiŃoi Ionel                  
        



ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  şi R.L.U. – „Parc Fotovoltaic şi 
racord la SEN” în oraşul Jimbolia 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 4455 din 10.06.2013 al Serviciului urbanism  
şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal  şi 
R.L.U. – „Parc Fotovoltaic şi racord la SEN” în oraşul Jimbolia; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. „c” şi  art. 45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi R.L.U. – Parc Fotovoltaic şi 
racord la SEN, în oraşul Jimbolia, proiect cu nr. 7/UARH/2013, realizat de S.C. 
Deforma S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 2.  – Se aprobă introducerea în intravilanul extins al oraşului Jimbolia a 

terenului care face obiectul PUZ- ului menŃionat la art. 1.  
 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului 
- judeŃul Timiş ; 

- Serviciului administraŃie publică locală , integrare europeană şi 
relaŃii internaŃionale, relaŃii publice ; 

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Consiliului JudeŃean Timiş; 
- S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 

 
 
Nr.   82  din  12 iunie 2013                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                           Meszaros Stefan 
     
 
    
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel NiŃoi  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 12 iunie 2013 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: D-l Meszaros Stefan. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12.  
Absentează:  d-l Kaba Gabor, d-l Gorgan Daniel, d-l Mihăilă Timotei, d-l Prcsina Iancu şi d-l Toth 

Gabor. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 150 din 10.06.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a oraşului 

Jimbolia în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parc fotovoltaic şi racord la 

SEN. 
 

Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Meszaros Stefan şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 80 
 
D-l Meszaros supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

  
D-l Meszaros prezintă referatul privind rectificarea bugetului local 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 Postelnicu - este vorba de sume provenite din rambursări şi trebuie puşi în conturi pentru a se 

face plăţi tot pentru investiţii. 
D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 81 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea 

publică a oraşului Jimbolia în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a 
terenurilor aferente. 

D-l Niţoi – acest proiectul de hotărâre se amână până când vom găsi temeiul legal pentru această 
operaţiune. În 2010 am trecut blocul ANL de pe str. Mărăşeşti în domeniul privat al oraşului Jimbolia. 
Acum ar trebui să dăm o hotărâre de trecere din domeniul privat al oraşului în domeniul public al 
oraşului, apoi în domeniul public al statului şi apoi în domeniul privat al statului. 

 
D-l Meszaros prezintă referatul privind aprobarea Planului Urbanistic Zon al – Parc 

fotovoltaic şi racord la SEN. 
D-l Barna 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 Postelnicu – au de făcut mai multe documentaţii până la sfârşitul lunii iunie şi sunt presaţi de 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 82 
 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Meszaros 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,  

     Meszaros Stefan 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




