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PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia „Reabilitarea şi 
extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului 
centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, judeţul 
Timi ş”  
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul 1962 din 13.03.2015 al Serviciului Urbanism, Amenajarea  

Teritoriului şi Registrul Agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia „Reabilitarea şi extinderea 
alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat de 
canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, judeţul Timi ş” ;   
 Ţinând cont de prevederile HG 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, Anexa nr. 4, Pct. A; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 45 alin. 1 şi art. 115 
alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se  aprobă Devizul General actualizat pentru investiţia  „Reabilitarea şi 

extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat 
de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, judeţul Timi ş”, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 2.174.800 lei, compusă 
din suma de 2.100.200 lei (alocată de la bugetul de stat) şi suma de 74.600 lei (alocată de 
la bugetul local). 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a 
Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş; 

– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
– Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 17 martie 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia 
 
 

Preşedinte de şedinţă: d-l Bâcă Ioan. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14.  
Absentează:  D-l Kaba, D-l Kasa şi d-l Scrob. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 96 din 13.03.2015. 

 
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia 

„Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea 
sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, 
judeţul Timi ş” 

 
 Conform HCL nr. 20 din 13 februarie 2015 preşedinte de şedinţă este d-l Bâcă Ioan. 
D-l Bâcă supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Devizului General actualizat pentru 

investiţia „Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea 
sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, judeţul 
Timi ş” 

D-l Postelnicu – actualizarea se referă la modificările aduse de creşterea TVA-ului. Noi 
am crezut că se modifică în virtutea legii, dar ni s-a spus că trebuie hotărâre de consiliu. 

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

HOTĂRÂREA NR. 52 
 
 

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

 Bâcă Ioan 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 
 


