
    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-l Tabeică Neculai se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni.  
 
 

Nr.  103  din  06 iunie 2014 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

                          Tabeică Neculai 
 
       

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  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  4032  din 06.06.2014  al Serviciului Administraţie 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; 

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 litigiul cu 
pârâta S.C. ALEX - DIA CONSTRUCT S.R.L. 

 Art. 2. – 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 litigiul cu 
pârâta S.C. CONIZ ROMARG S.R.L. 
 Art. 3 . – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze contractele de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, în numele şi pentru Oraşul Jimbolia Consiliul 
Local Jimbolia şi să stabilească onorariul avocatului. 

Art. 4. – 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; 
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 Tabeică Neculai            
                                         CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  



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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 06 iunie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Tabeică Neculai. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12.  
Absentează:  d-l Corneanu, d-l Prcsina, d-l Kasa, d-l Toth, d-l Kaba. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 198 din 03.06.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. 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 dosarele aflate pe 
rolul instanţelor de judecată.  

 
Conform HCL nr.  103 din 06 iunie 2014 preşedinte de şedinţă este d-l Tabeică Neculai. 
D-l Tabeică supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Tabeică 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 
dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată. 

D-l Gorgan – în urma controlului Curţii de conturi s-au identificat probleme la contractele cu 
SC ALEX DIA CONTRUCT (Baza sportivă de la Clarii Vii) şi cu CONIZ ROMARG (împăduriri).  
Trebuie să dăm în judecată aceste firme şi avem nevoie de avocat. 

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

HOTĂRÂREA NR. 104 
 

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

  Tabeică Neculai 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




