
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. Ş& 
din 31.10.2017

privind aprobarea amplasării de către S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. 
Timişoara a unei fântâni publice de apă(automate Aquastrop-Căsuţa cu 

apă) pe o suprafaţă de 2 m2 lângă Primăria Comunei Jebel

Consiliul Local al comunei Jebel din judeţul Timiş, întrunit în şedinţa sa 
ordinară de lucru din data 31.10.2017

Având în vedere referatul cu nr.3269/24.10.2017 a doamnei Dirina 
Simona-Anişoara, consilier în cadrul Primăriei comunei Jebel şi cererea cu 
nr.336/09.08.2017 a S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timişoara, înregistrată la 
Primăria Comunei Jebel cu nr.2513/09.08.2017, privind amplasarea unei fântâni 
publice de apă (automate Aquastrop-Căsuţa cu apă) pe o suprafaţă de 2 m2 lângă 
Primăria Comunei Jebel;

în conformitate cu prevederile art.ll din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu completările şi modificările 
ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b) şi lit.d), alin.(4) lit.e) şi lit.f), alin.(6) pct.4- 
18, art.45 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.(l) lit.b) şi alin.(3) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare:cu voturi pentru / ,Z  împotrivă — abţineri —

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. -  (1) Se aprobă amplasarea de către S.C. L.M. SERVICE CO 
S.R.L. Timişoara, a unei fântâni publice de apă (automate Aquastrop-Căsuţa cu 
apă) pe o suprafaţă de 2 m2 lângă Primăria Comunei Jebel;

(2) Primăria Comunei Jebel va încheia cu S.C. L.M. SERVICE 
CO S.R.L. Timişoara, un contract de închiriere al suprafeţei de teren menţionată 
la alin. (1). Chiria este în sumă de 10 lei/m2/lună şi se va achita începând cu 
01.12.2017. Nivelul chiriei se va actualiza anual, în funcţie de rata inflaţiei.

Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Jebel şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Comunei Jebel.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;



- Primarului comunei Jebel;
- Secretarului comunei Jebel;
- Arhitectului-şef din cadrul Primăriei comunei Jebel;
- Compartimentului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei 

comunei Jebel;
- S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timişoara;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media.


