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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia „Modernizare drumuri 
în localitatea Clarii Vii”  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6857/07.10.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care 

se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia „Modernizare drumuri în 
localitatea Clarii Vii”;  

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 principalele caracteristici şi indicatori tehnici pentru investiţia „Modernizare 
drumuri în localitatea Clarii Vii” : 

- categoria drumului: străzi rurale principale şi secundare; 
- viteza de proiectare: 25 km/h; 
- lungime totală trasee amenajate: 3.120 m; 
- lăţimea părţii carosabile: 5,50 m; 
- lăţimea acostamentelor: 2 x 0,75 m; 
- lăţimea platformei: 7,00 m; 
- suprafaţa carosabilă totală: 21.840 m2; 
- panta transversală, în aliniament, pentru partea carosabilă: 2,5 % (acoperiş); 
- panta transversală a acostamentelor: 4,0 %; 
- structură rutieră: suplă; 
- şanţurilor amenajate 6.240 m, care se decolmatează şi se reprofilează; 
- 18 de podeţe noi cu diametrul O 600 mm, în traseu curent şi la intersecţiile cu drumurile laterale; 
- 18 podeţe cu diametrul O 500 mm şi lungimea L = 4,60 m, la accese; 
- intersecţiile cu drumurile laterale s-au amenajat pe o distanţă de 25 m. 

 Art. 2.  – Se aprobă următorii indicatori economici pentru investiţia „Modernizare drumuri în 
localitatea Clarii Vii”: 

- Valoarea totală a obiectivului de investiţie, conform deviz general: 3.163.414,79 lei, din care: 
� bugetul de stat: 3.075.876,61 lei 
� bugetul local: 87.538,65 lei 
� Cost unitar din standardul de cost: 693,584 lei/km. 

Art. 3. – 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri din bugetul local pentru cofinanţarea investiţiei 
“Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr. 6858 din 07 octombrie 2014  al Serviciului urbanism  

prin care se propune alocarea  sumei de 87.538,65 lei, din bugetul local, pentru cofinanţarea 
investiţiei “Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii”; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 3 
şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  87.538,65 lei, din bugetul local, pentru 
cofinanţarea investiţiei “Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii”. 
 Suma de 87.538,65 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 84.02 – 
TRANSPORTURI. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Serviciului urbanism; 
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
   

HOTĂRÂREA 
 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. 6834 din 06.10.2014 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; 

Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 2  a ADR Vest;  
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 30.635.512,33 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 6.892.519,15 lei (484.551 lei – cofinanţarea proprie de 2% şi 6.407.968,15 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.  144 din 12 august 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 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici pentru lucrarea 
„Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6846/06.10.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care 

se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici pentru lucrarea „Campus pre-
universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”;  

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”, întocmit de S.C. SĂGETĂTOR S.R.L. Tulcea, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Se aprobă următorii indicatori tehnici pentru lucrarea „Campus pre-universitar în oraşul 
Jimbolia, judeţul Timi ş”: 

• Şcoală cu 24 săli de clasă şi 7 laboratoare (ateliere pentru şcoli de meserii); 
• Cămin internat 300 locuri de cazare în camera de 4 paturi şi baie proprie; 
• Cantina 600 de porţii servite în două schimburi şi club 300 locuri; 
• 15 garsoniere pentru profesori cu cameră, bucătărie, baie, balcon; 
• Ateliere şcoală cu 4 unităţi de pregătire modulate, cu posibilităţi de extindere, adaptabile  
    la meserii specific în funcţie de locaţia şcolii; 
• Sală de sport cu teren de 32x27 m şi vestiare pentru elevi şi profesori; 
• Bază sportive cu teren de mini-fotbal, baschet, tenis de camp şi volei; 
• Anexă tehnică compusă din central termică, post trafo, hidrofor. 

 Art. 3. – Se aprobă următorii indicatori economici pentru lucrarea „Campus pre-universitar în 
oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”:  

• Valoare totală fără TVA: 24.582,30538 mii lei (5.565,38496 mii euro). 
• TVA – 5.632,94717 mii lei 
• Valoare totală cu TVA: 30.215,25255 mii lei (6.840,67298 mii euro) 
• Din care valoare C+M fără TVA: 22.964,67943 mii lei (5.199,15767 mii euro) 
• TVA C+M – 5.244,71694 mii lei  
• Valoare totală C+M cu TVA: 28.209,39637 mii lei (6.386,55114 mii euro) 

Art. 4. – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 145/12.09.2014 se abrogă. 
Art. 5. – 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei cuvenită membrilor comisiei 
pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6015/06.10.2014 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 

Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune stabilirea 
cuantumului indemnizaţiei cuvenită membrilor comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale 
sau de prestări servicii; 

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate  în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul 
regiilor autonome de interes local; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se stabileşte indemnizaţia cuvenită membrilor comisiei pentru vânzarea 
spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, în cuantum de 15 lei/oră, net, cu condiţia ca 
suma totală pentru fiecare membru să nu depăşească lunar limita salariului minim pe 
economie. 

Art. 2.  – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 18 februarie 2003 
se abrogă. 

Art. 3. – 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. 173 din   07 octombrie 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 07 octombrie 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 Kaba, d-l Kasa şi d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 360 din 03.10.2014. 

 
ORDINE DE ZI  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare drumuri în 

localitatea Clarii Vii. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii. 
3. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi actualizarea HCL  nr.144/ 12 august 2014, privind aprobarea 

proiectului “Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” şi a cheltuielilor legate de 
proiect. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi actualizarea HCL  nr.145/ 12 august 2014,  privind aprobarea 
Proiectului Tehnic pentru lucrarea “Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”. 

Plus la ordine de zi 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei cuvenită membrilor comisiei pentru 

vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii. 
 

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 aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia „Modernizare 

drumuri în localitatea Clarii Vii”. 
D-l Toth – când vor începe lucrările? Anul acesta sau în primăvară? 
D-l Gorgan – nu este vorba de începerea lucrărilor. Este vorba de faza de proiectare şi de depunere proiecte 

pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Este o oportunitate de care ne legăm şi vom depune proiectul în 
perioada următoare. Pe fiecare proiect la început se aprobă participarea şi alocarea de fonduri. 

D-l Ciuciulete – problema este că, dacă se aprobă, trebuie să deschidem o linie de creditare. 
D-l Gorgan – nu va fi nevoie, este vorba de bani guvernamentali şi 87 mii din bugetul local. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 169 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind alocarea  de fonduri din bugetul local pentru cofinanţarea 
investiţiei “Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii” . 
 D-l Meszaros – eu aş propune, dacă sunteţi de acord, să ne punem într-un microbus să ne ducem să vedem 
ce se execută şi ce nu se execută la Clarii Vii. Lămuriţi-ne şi pe noi ce se întâmplă. 

D-l Gorgan – când doriţi mergem cu toţii al Clarii Vii. Dar vreau să subliniez că nu au început lucrările, 
suntem în faza de proiectare. 

D-l Meszaros – s-a propus să se facă loc de joacă şi multe alte lucruri la Clarii Vii, dar nu am văzut ce s-a 
făcut. 

D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 170 

 
 
 
 



 
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 Ciuciulete – în ce etapă suntem cu campusul? 
 D-l Gorgan – suntem la ultima etapă privind jurizarea proiectului. În această etapă ADR-ul ne solicită 

multe documentaţii într-un timp foarte scurt. Facem toate demersurile să răspundem acestor solicitări în termenele 
specificate. O noutate este faptul că sunt eligible şi lucrările de amenajare curte interioară şi lucrările de 
împrejmuire. 

 D-l Toth – sumele s-au suplimentat? 
D-l Niţoi – da. 

 D-l Tinei – am o nelămurire. La hotărârea 3 de pe ordinea de zi sunt 30 de mii şi la hotărârea 4 sunt 28 de 
mii. De unde vine diferenţa. 

D-l Gain – la hotărârea 3 este vorba de valoarea totală a investiţiei, iar la hotărârea 4 este vorba de devizul 
general. În Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii  se specifică ce cuprinde capitolul Construcţii şi Montaj, şi 
anume suma Cap. 1.2 – Amenajarea terenului + Cap. 1.3 – Amenajări pentru protecţia mediului + Cap. 2 Cheltuieli 
pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului + Cap. 4.1 – Construcţii şi instalaţii + cap. 4.2 Montaj şi utilaje 
tehnologice + Cap. 5.1.1 Lucrări de construcţii. Aceste capitole adunate dau 28.209,39637 mii lei. Diferenţa 
reprezintă Alte cheltuieli. 

D-l Meszaros – se va respecta termenul? 
D-l Gorgan – nu depinde de noi. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 171 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici 
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. 172 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind stabilirea cuantumului indemniza ţiei cuvenită membrilor comisiei 
pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii . 

D-l Niţoi – avem şi avizul favorabil de la finanţe. 
D-na Ferescu – este sursă de finanţare? 
D-l Niţoi – din banii încasaţi din vânzarea spaţiilor. 
D-na Ferescu – cât lucrează pe lună această comisie? 
D-l Niţoi – depinde. Acum avem un singur spaţiu. Trebuie urmată procedura. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 173 
 
 

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  




