
 

 

 
           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 Tinei Valentin se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni.  
 
 

Nr. 143  din  12 august  2014 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

                                 Tinei Valentin 
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

HOTĂRÂREA nr. 144 din 12 august 2014 
 privind aprobarea proiectului „Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 5591 din 11.08.2014 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune aprobarea 
proiectului „Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” şi a cheltuielilor legate 
de proiect; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit. „d”, 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 proiectul „Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”  

în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Campus pre-universitar în oraşul 
Jimbolia, Judeţul Timi ş” , în cuantum de 30.642.544,68 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. – Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Oraşul Jimbolia, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.313.892,69 lei (476.095 lei – cofinanţarea proprie de 2% şi 
6.837.797,69 lei – contribuţia la cheltuielile neeligibile), reprezentând cofinanţarea proiectului 
„Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, Judeţul Timi ş” . 

Art. 4 . – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Campus preuniversitar în oraşul Jimbolia, Judeţul Timi ş” , pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Oraşul Jimbolia. 

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art 6.  – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, Postelnicu Darius Adrian, să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Oraşul Jimbolia. 

Art. 7. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.  85 din 22 mai 2014 se abrogă. 
 Art. 8.  – 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 
 

 
                                                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                                                                 Tinei Valentin 
                                   CONTRASEMNEAZĂ     
                                           SECRETAR 
                                            Niţoi Ionel 

 
 
 



 

 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Campus pre-
universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” (Campus şcolar - tip – 
24 săli de clasă) 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5566/11.08.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea 
„Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” (Campus şcolar - tip 
– 24 săli de clasă); 

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 proiectul tehnic nr. 35/11502/2006 pentru lucrarea  
„Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” (Campus şcolar - tip 
– 24 săli de clasă), întocmit de S.C. SĂGETĂTOR S.R.L. Tulcea, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 
 
Nr. 145    din   12 august 2014              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
              Tinei Valentin 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Reabilitare teren 
joacă bază sportivă Jimbolia”  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5567/11.08.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea 
„Reabilitare teren joacă bază sportivă Jimbolia” ; 

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 proiectul tehnic nr. 128/2014 pentru lucrarea  
„Reabilitare teren joacă bază sportivă Jimbolia”, întocmit de S.C. Zuba Construct 
S.R.L. Timişoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 
 
    Nr. 146    din   12 august 2014              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                         Tinei Valentin 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 12 august 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Tinei Valentin. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14.  
Absentează:  d-l Bâcă, d-l Prcsina, d-l Kasa. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 287 din 07.08.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul 

Timi ş” şi a cheltuielilor legate de proiect. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru lucrarea “Campus pre-universitar în 

oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”. 
Plus la ordinea de zi  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea „Reabilitare teren joacă bază 
sportivă Jimbolia”. 

 
Conform HCL nr.  143 din 12 august 2014 preşedinte de şedinţă este d-l Tinei Valentin. 
D-l Tinei supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Tinei supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea proiectului “Campus pre -universitar în oraşul Jimbolia, 

judeţul Timi ş” şi a cheltuielilor legate de proiect. 
D-l Postelnicu – ne revin cei 400 de mii care sunt cheltuieli neeligibile (împrejmuire, alei interioare). Suma 

de 6 milioane şi ceva de lei este plătită constructorului pentru lucrările efectuate deja. 
D-l Tinei – ce facem cu dotările? 
D-l Postelnicu – dotările nu intră în acest proiect. Pentru acestea vom scrie alt proiect pe POR 2014-2020. 
D-l Tinei  – am avut firmă care a făcut expertiza. Din practică ştim că apar cheltuieli neprevăzute. Ce vom 

face atunci, de unde luăm acele sume? 
D-l Postelnicu – avem expertiză care este depusă la Inspectoratul de Stat în construcţii. Trebuie să ne 

încadrăm în aceste sume. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 144 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru lucrarea “Campus pre-
universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”. 

D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 145 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru lucrarea „Reabilitare teren 
joacă bază sportivă Jimbolia”. 

D-l Postelnicu – este o investiţie finanţată pe criteriul 4. Trebuie finalizată până la sfârşitul anului. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 146 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Tinei 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,  
  Tinei Valentin 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  




