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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici pentru investiţia 
„Reabilitare strat de uzură pentru str. Avram Iancu şi str. Peter Jung din oraşul 
Jimbolia”  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7407/27.10.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care 

se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici pentru investiţia „Reabilitare 
strat de uzură pentru str. Avram Iancu şi str. Peter Jung din oraşul 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 principalele caracteristici şi indicatori tehnici pentru investiţia „Reabilitare 
strat de uzură pentru str. Avram Iancu şi str. Peter Jung din oraşul Jimbolia” : 

- categoria drumurilor: străzi principale; 
- categoria străzilor: III 
- viteza de proiectare: 50 km/h; 
- lungime totală a străzilor: 800 m; 
- lăţimea părţii carosabile: 6 m; 
- lăţimea acostamentelor: 2 x 0,75 m; 
- lăţimea platformei: 7,50 m; 
- suprafaţa carosabilă totală: 5.065 mp; 
- panta transversală, în aliniament, pentru partea carosabilă: 2,5 % (acoperiş); 
- panta transversală a acostamentelor: 4,0 %; 
- structură rutieră: suplă. 

 Art. 2. – Se aprobă următorii indicatori economici pentru investiţia „Reabilitare strat de uzură 
pentru str. Avram Iancu şi str. Peter Jung din oraşul Jimbolia”: 

• Valoarea totală a obiectivului de investiţie, conform deviz general: 240.305 lei (fără TVA), 
echivalentul a 54.404 euro (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 57.673 lei 
(echivalentul a 13.057 euro),  

• din care C+M: 240.305 lei (fără TVA), echivalentul a 54.404 euro (fără TVA), la care se adaugă 
TVA în valoare de 57.673 lei (echivalentul a 13.057 euro), rezultând o valoare totală C+M de: 
297.978 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 67.463 euro (inclusiv TVA). 

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. 190  din   30 octombrie 2014              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                  Toth Gabor 
 
        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  7516  din 29.10.2014  al Serviciului Administraţie Publică Locală,  
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, astfel: 

• în litigiul cu reclamanta S.C. CONIZ ROMARG S.R.L, dosar nr. 5463/30/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Timiş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, 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 reclamanta S.C. DAMACO INVEST S.R.L, dosarul nr. 4861/30/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Timiş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, atât în primă instanţă cât şi în căi de 
atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii  şi să efectueze orice 
alte demersuri necesare pentru recuperarea creanţelor debitoarei S.C. DAMACO INVEST S.R.L; 

• în litigiul cu reclamanta VENETO BANCA S.C.P.A., dosarul nr. 27836/325/2014 aflat pe rolul 
Judecătoriei Timişoara, Secţia I Civilă,  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 execuţional nr. 775/ex/2014 la execuror judecătoresc Dragomir Daniel şi Stepanov 
Voislav, şi să efectueze toate demersurile necesare pentru recuperarea creanţelor debitoarei S.C. MA 
&PA IMPEX S.R.L .; 

• în dosarul nr. 113/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, pentru executarea Sentinţei nr. 2056 
din 29.07.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 34524/325/2014, şi să efectueze toate 
demersurile necesare pentru recuperarea creanţelor debitoarei S.C. KERACHIT S.R.L. 

 Art. 2 . – Se validează Dispoziţia Primarului oraşului Jimbolia nr.  386 din  22.10.2014 privind 
împuternicirea d-lui avocat Cărăuşu Cătălin Cosmin pentru a reprezenta interesele oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia . 

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.   191  din 30 octombrie  2014                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Toth Gabor                                              

                                           CONTRASEMNEAZ Ă  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 30 octombrie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Toth Gabor. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12.  
Absentează:  d-l Bâcă, d-l Kasa, d-l Kaba, d-l Prcsina şi d-l Scrob. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 387 din 27.10.2014. 

 
ORDINE DE ZI  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnici pentru lucrarea „Reabilitare 

strat de uzură pentru str. Avram Iancu şi str. Peter Jung din oraşul Jimbolia”. 
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. 

 
Conform HCL nr.  174 din 23 octombrie 2014 preşedinte de şedinţă este d-l Toth Gabor. 
D-l Toth supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnici pentru 

lucrarea „Reabilitare strat de uzură pentru str. Avram Iancu şi str. Peter Jung din oraşul Jimbolia”. 
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 190 
 

D-l Toth 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. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 191 
 

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

  Toth Gabor 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  




