
 
           ROMÂNIA 

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

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

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

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
 

 D-na Stănchescu Golban Livia Doina se alege preşedinte de şedinţă pentru 
şedinţa extraordinară din data de 27.03.2014 

 
 

Nr.  62   din  27 martie 2014 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

                          Stanchescu Golban Livia Doina 
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  2192 din 26.03.2014 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2014; 
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 2014, după cum urmează: 
 

                                                                                                                       MII LEI 
       COD  TRIM I TRIM IV 
VENITURI – TOTAL      + 21,00        - 21,00 
1.Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuie- 
lilor descentralizate-hotărâri judecătoreşti  110202 + 21,00   - 21,00  
 
CHELTUIELI – TOTAL      + 21,00        - 21,00 
1. Învăţământ     6502  + 21,00   - 21,00 
 din care: 
 -cheltuieli de personal – hotărâri judecăto- 
 reşti pentru plata salariilor în unităţile de  

învăţământ preuniversitar de stat   650210  + 21,00    - 21,00 
 
   

 
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.   63      din 27 martie 2014          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                       Stănchescu Golban Livia Doina 
 
 

    CONTRASEMNEAZĂ, 
                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel                  
    
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr. 743/30/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Timiş 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 1708 din 26.03.2014  al ServiciuluiAdministraţie Publică Locală,  

Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se solicită aprobarea 
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în 
vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale 
Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr. 743/30/2014 aflat pe rolul Tribunalului Timiş 
şi împuternicirea Primarului oraşului Jimbolia să semneze contractul de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare juridică în numele şi pentru Oraşul Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia şi să 
stabilească onorariul avocatului; 

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de  
reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, atât în primă instanţă cât şi în căi de atac, 
cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii, în dosarul nr. 
743/30/2014 aflat pe rolul Tribunalului Timiş. 
 Art. 2 . – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze contractul de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, în numele şi pentru Oraşul Jimbolia Consiliul 
Local Jimbolia şi să stabilească onorariul avocatului. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului 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  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
 

Nr. 64 din 27 martie 2014                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            
Stănchescu Golban Livia Doina 

 
       
                                         CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  
     
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea inventarului suprafeţelor de teren (locaţii) de pe raza 

oraşului Jimbolia, care se pot acorda apicultorilor în vederea amplasării 
stupinelor, cît şi a bazei melifere existente pe raza oraşului Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2356 din 26.03.2014 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune aprobarea aprobarea inventarului suprafeţelor de teren (locaţii) de pe raza 
oraşului Jimbolia, care se pot acorda apicultorilor în vederea amplasării stupinelor, 
cît şi a bazei melifere existente pe raza oraşului Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 383/2013 a apiculturii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi alin. (6) lit. „a” pct. 1-6, alin. 
(9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată 
şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă inventarul suprafeţelor de teren (locaţii) de pe raza oraşului  

Jimbolia, care se pot acorda apicultorilor în vederea amplasării stupinelor, prevăzut 
în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Baza meliferă existentă pe raza oraşului Jimbolia, în anul 2014, este 
formată din 325,16 ha de culturi de rapiţă şi mai multe zone împădurite cu salcâm în 
suprafaţă de aproximativ 2 ha. 

Art. 3. – 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; 
- cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr.   65    din 27 martie 2014               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

                                                                                                  
                                                                                                  Stănchescu Golban Livia Doina 
 
      
 
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR, 
         Niţoi Ionel 
 



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

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 27 martie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-na Stanchescu Golban Livia Doina. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12.  
Absentează:  d-l Barna, d-l Bâcă, d-l Corneanu, d-na Ferescu, d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 129 din 24.03.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr. 743/30/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Timiş. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii suprafeţelor de teren de pe raza oraşului care se pot 
acorda apicultorilor în vederea amplasării stupinelor, cât şi a bazei melifere existente pe raza oraşului 
Jimbolia. 

 
Conform HCL nr.  62 din 27 martie 2014 preşedinte de şedinţă este d-na Stanchescu Golban Livia 

Doina. 
D-na Stanchescu - Golban supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-na Stanchescu - Golban prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
D-na Stanchescu-Golban supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 63 

 
D-na Stanchescu - Golban prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice 

de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului ora şului Jimbolia în dosarul nr. 
743/30/2014 aflat pe rolul Tribunalului Timiş. 

D-na Stanchescu-Golban supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 64 
 

D-na Stanchescu - Golban prezintă referatul privind aprobarea inventarierii suprafe ţelor de teren 
de pe raza oraşului care se pot acorda apicultorilor în vederea amplasării stupinelor, cât şi a bazei 
melifere existente pe raza oraşului Jimbolia. 

D-na Stanchescu-Golban supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 65 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Stanchescu - Golban 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,  
                                                                          Stanchescu Golban Livia Doina 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




