
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA 
NR. 65 DIN 13.12.2017

privind implementarea proiectului “CONSTRUIRE CAPELA ÎN 
LOCALITATEA JEBEL” în incinta cimitirului din Drumul Lieblingului 
(CF nr.402636) şi a cimitirului de la Gară(CF nr.403803)

Consiliul Jebel întrunit în şedinţă publică în data de 13.12.2017 .
Având în vedere referatul doamnei Dirina Simona-Anişoara cu nr.3732/07.12.201 prin 

care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivităţii;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; ^  a  i • -i
c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificările şi completările ulterioare; • w -  m
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare *

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu 12 voturi pentru ~  abţineri___ - ___ împotrivă.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului “CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN L0CA^ A T E A  
JEBEL” judeţul Timiş, în incinta cimitirului din Drumul Lieblingului (CF nr.402636) şi a 
cimitirului de la Gară (CF nr.403803), denumit în continuare Proiectul.
Art. 2 Investitia este necesară şi oportună pentru dezvoltarea Comunei Jebel, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivităţii. . . . .  ,
Art. 3 Lucrările se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, in cazul
obţinerii finanţării prin GAL Asociaţia „Timiş Torontal Bârzava”, potrivit legii.
Art. 4 Autoritătile administraţiei publice locale se obligă să asigure funcţionarea la parametru 
proiectat! si întreţinerea investiţiei pe o perioadă de minim 5 am de la ultima tranşa de plata. 
Art. 5 Suprafeţele deservite de investiţie sunt cuprinse în anexă, care este parte integranta din

prezentaho tam e. deserviţi de Proiect; precum şi caracteristicile tehnice ale

Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.



A rt. 7 Se angajează să asigure accesul liber pentru întreaga comunitate la construcţia

^ ^ R e p r e z e n ta n tu l  legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de credite.
Art. 9 Prezenta hotrare se comunica:

-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
-Domnului Primar al comunei Jebel 
-Asociaţia Timiş Torontal Bârzava

PREŞEDINTE,



Anexa nr.l la HOTĂRÂREA nr. 65 din 13.12.2017 
privind implementarea proieetnlui “CONSTRUIRE CAPELĂ IN LOCALITATEA JEBEL” 
în incinta eimitirulni din Drnmni Lieblingului (CF nr.402636) şi a ctmmniim de Ia Oara (CF

nr.403803)

Nr. locuitori 3.661 locuitori

Caracteristici tehnice în prezenta documentaţie sunt cuprinse un număr de 2 capele situate in 
două locaţii diferite în comuna Jebel, repectiv cimitirul dm Drumul 
Lieblingului (CF nr.402636, top 851) şi cimitirul de la Gara (CF nr.403803,
top 849). . . , 
Cele două capele vor avea regim de înălţime-parter, şi dimensiunile in plan
sunt de 11,25 m x 18,10 m. Ambele capele sunt dotate cu sală pentru 
oficierea serviciilor funerare, câte două camere mortuare, grup sanitar, 
magazie si terasă. --------------------- --------------------


