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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea mutării, transformării şi scoaterii la concurs a unor posturi vacante 
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 5720 din 22.06.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea mutării, transformării şi scoaterii la concurs a unor posturi 
vacante existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa data de 1 ianuarie 2012 de 
personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din compartimentele 
paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul sanitar; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 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 transformarea următoarelor posturi vacante şi scoaterea acestora la concurs: 

- registrator medical, poziţia 114 din Statul de funcţii , în post de asistent medical 
principal farmacie la Farmacia cu circuit închis; 

- din infirmier ă, poziţia 32 din Statul de funcţii , în post de asistent medical generalist 
la Compartimentul Nou Născuţi; 

 Art. 2. – Se aprobă mutarea postului vacant asistent medical generalist, poziţia nr. 32 din Statul 
de funcţii de la Compartimentul Nou Născuţi la Compartimentul Pediatrie. 
 Art. 3. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, brancardier la Bloc Bloc Operator, poz. 120 din Statul de funcţii; 
- un post, vacant, asistent medical generalist la Compartiment Obstetrică Ginecologie, 

poz. 44 din Statul de funcţii; 
- un post, vacant, registrator medical la Secţia Medicină Internă, poz. 17 din Statul de 

funcţii; 
- un post, vacant, îngrijitoare la Secţia Pneumologie, poz. 110 din Statul de funcţii; 
- un post, vacant, îngrijitoare la Secţia Chirurgie Generală, poz. 80 din Statul de 

funcţii; 
 Art. 4.  – 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 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia 
cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6047 din 28.06.2016 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local 
Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 35 
alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale şi CAP. 2 al anexei 8 din Legea nr. 
186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă asocierea, pentru o perioadă de 6 luni, până la data de 31.12.2016, a 

Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş 
în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

Art. 2 . – Se mandatează primarul oraşului Jimbolia, în calitate de ordonator principal de 
credite, să încheie contractul de asociere. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2016 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6037 din 28 iunie 2016 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2016; 

Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu 
prevederile  incidente din OUG nr. 34/2006; 

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 modificarea Listei de investiţii pentru anul 2016 din bugetul local, 

după cum urmează : 
- La Cap. B – Lucrări Noi , se suplimentează punctul 4 – Reabilitare stratuie ”Florian” 

în valoare de 20 mii lei, se adaugă un punct nou 9 – Amenajare platformă pavată în centrul civic 
Jimbolia în valoare de 516 mii lei, se adaugă un punct  nou 10 – Extindere iluminat public în 
valoare de 100 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 4.238 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se introduce un punct nou 7 – Placă comemorativă 250 ani în 
valoare de 30 mii lei, rezultând un Total Dotări de 565 mii lei; 

- La Alte cheltuieli de investiții  se suplimentează punctul 1 – Studii și proiecte cu 145 
mii lei,  se suplimentează punctul 2 – Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu cu 50 mii lei 
rezultând un Total Alte cheltuieli de 603 mii lei, şi un TOTAL GENERAL de 8.973 mii lei.                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru 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; 

- 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 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6051 din 28.06.2016 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin 

care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei  

Publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2016, după cum urmează: 
 

                                                                                                                                         - mii lei – 
COD          TRIM II            

VENITURI – TOTAL                  964,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201          100,00 
2. Donaţii şi sponsorizări       370201   3,00 
3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor finanţate 
    din FEN postaderare       420220          231,00 
4. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate in anii precedenţi 450201          630,00 
  
CHELTUIELI – TOTAL                  964,00 
1. Alte servicii publice generale      5402               3,00 
 - bunuri şi servicii       540220   3,00 
2. Cultură, recreere şi religie      6702           100,00 
 - susţinerea cultelor       670259          100,00 
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002           345,00 
 - cheltuieli de capital       700270          345,00 
4. Transporturi        8402           516,00 
 - cheltuieli de capital       840270          516,00 
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 1850 mp, înscrisă CF nr. 405039 pentru construire hală producţie 
componente electronice 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.   5903/29.06.2016 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de1850 mp, înscrisă CF nr. 405039 pentru construire hală 
producţie componente electronice; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi 
art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 1850 mp, înscrisă 
CF nr. 405039 pentru construire hală producţie componente electronice. 

Art. 2.  - Terenul menţionat la art. 1 se află în domeniul privat al oraşului Jimbolia, 
este situat în intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari, are 
categoria de folosinţă – neproductiv. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 47, cuprins în C.F. nr. 405004, topo. nr. 1504, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6021  din  28.06.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 47, cuprins în C.F. nr. 405004, topo. nr. 1504, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor cumpărate 
în baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei Drexler Gherlinde  

Ana a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 47, cuprins în C.F. nr. 
405004, topo. nr. 1504, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 466 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 60 mp curte va plăti în continuare chirie sau 
poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc înfundat, 
iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la 
folosirea diferenţei de teren menţionat. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal 
din Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5653 din 28 iunie 2016 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. prin 

care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile 
de administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, 
şcolar şi liceal din Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9), art. 45 şi 
art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, 
după cum urmează : 

• pentru învăţământul preşcolar - d-l Flore Gheorghe Cristian 
• pentru învăţământul şcolar – D-na Ferescu Laura Mărioara 

  - D-l Prcsina Iancu Constantin 
  - D-şoara Buduran Maria Andra 

• pentru învăţământul liceal - d-l Tinei Valentin; 
                                                - d-l Ciuciulete Petru; 

                                          - d-l Kasa Ioan Tiberiu; 
 

Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 99 din 22 
mai 2014. 

 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Unităţilor de învăţământ; 
- celor prevăzuţi la art.1 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinţele realizate prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  5647 din 14.06.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinţele 
realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată şi actualizată, şi prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. 6 lit. a, pct. 17 şi 45 alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actulizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă metodologia de calcul a chiriei pentru locuinţele realizate  
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia, prevăzută în anexa 1.  
 Art. 2 . – Se aprobă tabelele nominale cu calculul chiriei, pentru Blocul A.N.L. din 
Jimbolia, strada Mărăşeşti, Bl. 14, scara A şi B, conform anexelor 2 şi 3.  

Art. 3 . – Se aprobă tabelele nominale cu calculul chiriei, pentru Blocul A.N.L. din 
Jimbolia, strada George Enescu, Bl. 10, scara A şi B, conform anexelor 4 şi 5.  

Art. 4.  – Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea modalităţii de încheiere şi prelungire a contractelor de 
închiriere şi concesiune de către Oraşul Jimbolia  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  5645 din 14.06.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune stabilirea modalităţii de încheiere şi prelungire a contractelor 
de închiriere şi concesiune de către Oraşul Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 1810 alin. 1 din Codul Civil; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. 5 lit. a şi 45 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actulizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Contractele de închiriere şi de concesiune încheiate de către  
Oraşul Jimbolia se vor întocmi şi prelungi numai pentru persoanele fizice şi juridice care 
prezintă documente justificative din care să reiasă că nu au datorii la bugetul local şi care 
dovedesc că au un venit constant (loc de muncă sau profit). 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale., 
- Cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea modelului cadru al Contractului de închiriere pentru 
locuinţele aparţinând Agenţiei Naţionale a Locuinţelor 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;  
Având în vedere referatul nr. 5648 din 14.06.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe 

Locale prin care solicită aprobarea modelului cadru al Contractului de închiriere pentru 
locuinţele aparţinând Agenţiei Naţionale a Locuinţelor; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi actualizată, şi prevederile H.G. nr. 962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. 6 lit. a, pct. 17 şi 45 alin. (1) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actulizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modelul cadru al Contractului de închiriere pentru locuinţele 

aparţinând Agenţiei Naţionale a Locuinţelor,  conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. -  Prezenta hotărâre secomunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei prefectului -
judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală;  
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale; 
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       SECRETAR, 
        Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-
Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea renovării bisericii romano-catolică din 
Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 5984 din 27.06.2016  al Serviciului Administraţie  Publică Localpă prin 

care se propune alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, pentru 
completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în 
vederea renovării bisericii romano-catolică din Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 1470/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 100.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, 

pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în 
vederea renovării bisericii romano-catolică din Jimbolia.  
 Suma de 100.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere 
şi religie. 

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  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia 
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                                     CONTRASEMNEAZĂ  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6040 din 28.06.2016 al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se 

propune desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile 187 alin. 2 lit. b şi c  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 3 , alin. (9), art. 45 şi 
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Jimbolia în 

Consiliul de administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, următorii  : 
1. D-l consilier Ciofiac Ioan – membru (economist); 
2. D-l consilier Scrob Radu Nicolae – membru;  
3. D-l consilier Kasa Ioan Tiberiu – membru supleant; 
4. D-l consilier  Böss Hademar-Gunthard – membru supleant. 

Art. 2. – 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 ; 
- Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia; 
- celor prevăzuţi la art. 1 
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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 
investiţia Amenajare platformă pavată în centrul civic Jimbolia” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6120 din 29.06.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Amenajare platform ă pavată în centrul civic Jimbolia” ; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 şi alin. 6, art. 41, art. 44 şi art. 48 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

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 pentru investiţia „Amenajare platform ă pavată în 
centrul civic Jimbolia” , întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru 
investiţia „Amenajare platformă pavată în centrul civic Jimbolia”, după cum urmează: 

• Categoria lucrărilor: trotuare, piste pentru biciclete  şi zone pietonale destinate 
evenimentelor socio-culturale; 

• Lăţime trotuare: variabilă, cuprinsă între 2.5 m şi 5 m; 
• Lăţime piste biciclete: 2,5 m; 
• Suprafaţă trotuare: 373 mp; 
• Suprafaţă piste biciclete: 150 mp; 
• Suprafaţă rondouri: 90 mp; 
• Suprafaţă zone pietonale: 1901 mp; 
• Suprafaţă totală: 2.514 mp; 
• Pantă transversală: 2% 
• Structură rutieră: mixtă 
• Valoarea totală:  423.810  lei (fără 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. 
- Serviciului Buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 30 iunie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Tabeică Neculai. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Abesentează d-l Meszaros Ştefan. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian, d-l Niţoi Ionel, secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 332 din 23.06.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la concurs, la Spitalul 

Dr. Karl Diel Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia 

cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții pentru anul 2016 din bugetul local. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de 

1850 mp teren, cuprins în CF 405039 Jimbolia, pentru construire hală producţie componente 
electronice. 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului  situat în 
oraşul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 47, cuprins în C.F. nr. 405004, topo 1504, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995. 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinţele realizate 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

9. Proiect de hotărâre privind modalitatea de încheiere şi prelungire  a contractelor de închiriere şi a 
contractelor de concesiune de către Oraşul Jimbolia. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de închiriere a locuinţelor 
aparţinând Agenţiei Naţionale a Locuinţelor. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului 
Jimbolia pe anul 2016. 

12. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
13. Probleme ale Primăriei.  
14. Diverse.                                  

 
Şi plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei 
Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea renovării bisericii romano-catolică din 
Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiţia Amenajare platformă pavată în centrul civic Jimbolia”.  

 
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 119 din 23 iunie 2016 preşedinte de şedinţă este 
d-l Tabeică Neculai. 



D-l Tabeică supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Tabeică supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Tabeică prezintă referatul privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la  

concurs, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 123 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul  
Local Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării C ăminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 124 

 
D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea Listei de investiții pentru anul 2016 din  

bugetul local. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – ce înseamnă „extindere iluminat public” în valoare de 100 mii lei? 
D-l Postelnicu – este vorba de iluminatul de pe str. Spre Sud, şi spre bălţi. 
D-l Gorgan – s-a făcut un deviz? 
D-l Postelnicu – nu, este o estimare. Trebuia să cuprindem în buget. 
D-l Gorgan – este o schiţă, cu cine se lucrează? 
D-l Postelnicu – cu d-l Lazăr Gigel. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi unul 

“împotrivă” (d-na Siminiuc) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 125 

 
D-l Tabeică prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 126 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea  
concesionării, a suprafeţei de 1850 mp teren, cuprins în CF 405039 Jimbolia, pentru construire 
hală producţie componente electronice. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 



D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-na Siminiuc – din aceste hale se aude un zgomot puternic, i-a întrebat cineva pe locuitorii din 

zonă? 
D-l Niţoi – este vorba de scoatere la licitaţie. Până la construirea propriu zisă a halei trebuie să 

obţină avize de la mediu. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi unui 

“împotrivă” (d-na Siminiuc) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 127 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent  
imobilului  situat în oraşul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 47, cuprins în C.F. nr. 405004, topo 1504, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 128 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al  
oraşului Jimbolia în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi 
liceal din Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – vreau să trag un semnal de alarmă şi poate până la sfârşitul mandatului o să reuşesc 

şi eu să vă fac să înţelegeţi că oameni cu experienţă în domeniul învăţământului ar trebui să fie prezenţi 
în aceste consilii de administraţie. Cu nepăsare sau cu indolenţă veţi trece peste ccea ce spun eu. Mi se 
pare normal să fie cineva cu experienţă. Eu vreau să fac o propunere, pe d-na Siminiuc. Poate veţi 
înţelege în decursul mandatului, voi mai trage semnale de alarmă că nu este normal ceea ce faceţi. 

D-na Siminiuc – sunt profesor cu gradul I şi nu mă regăsesc în niciuna din acele comisii. Cred că 
în asentimentul meu este şi d-l dr. Boss, pentru că este anormal ca cineva calificat să nu facă parte. Nu 
ştiu cine a făcut asta, dar mi se pare sfidător şi lipsă de respect faţă de noi şi faţă de profesie. Şi aş vrea 
ca în dreptul numelui meu să apară “profesor”. Nu îmi place. 

D-l Prcsina – când s-au propus membrii comisiilor de psecialitate, dumneavoastră aţi fost 
propusă în comisia de învăţământ, dar aţi spus că vreţi în comisia de urbanism. 

D-na Siminiuc – am spus că vreau şi în comisia de urbanism, a fost un “şi”. 
D-l Prcsina – se pare că discutăm doar în contradictoriu, nu încercăm să mergem înainte cât se 

poate de lucid, să ne facem treaba. Punem doar contre la anumite proiecte de hotărâri. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi “pentru” şi 6 

“abţineri” (D-l Persecă, d-l Boss, d-l Gorgan, d-na Siminiuc, d-l Tinei şi d-l Fechete) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 129 
 

 
 
D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru  

locuinţele realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Gorgan) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 130 



 
D-l Tabeică prezintă referatul privind modalitatea de încheiere şi prelungire  a contractelor  

de închiriere şi a contractelor de concesiune de către Oraşul Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-na Siminiuc – se poate verifica dacă îţi îndeplinesc obiectvul pentru care au primit acel teren? 
D-l Niţoi – există clauze în contract privind respectarea scopului sau a destinaţiei. Noi aprobăm 

cadrul general. 
D-na Siminiuc – cine verifică respectarea clauzelor? 
D-l Niţoi  - executivul. 
D-na Siminiuc – cum? La cerere? 
D-l Niţoi – la cerere sau din oficiu. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 131 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea modelului cadru al contractului de  
închiriere a locuinţelor aparţinând Agenţiei Naţionale a Locuinţelor. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Gorgan) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 132 

 
D-l Tabeică prezintă referatul privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor  

proprii ale Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea renovării bisericii 
romano-catolică din Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 133 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al  
oraşului Jimbolia în  Consiliul de Administra ţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – aceeaşi problemă, aceeaşi chestiune. Avem printre noi un medic, oare acest medic 

nu trebuie să facă parte din consiliul de administraţie de la spital? Se pare că voi vorbi patru ani, dar voi 
vorbi cu siguranţă. Şi ca o măsură de siguranţă voi face şi public acest lucru. Avem un professor şi un 
doctor şi nu se ţine cont, doar pentru simplul fapt că sunt din opoziţie? 

D-l Postelnicu – se pare că am uitat de la ultima şedinţă când, chiar d-l doctor a solicitat ca şi 
şedinţele de consiliu să le facem după masa, în condiţiile în care la spital şedinţele consiliului de 
administraţie se ţin dimineaţa. Acesta este unul dintre aspectele propunerii. Dumneavoastră aţi propus să 
ţinem şedinţele mai târziu, acum ziceţi că vreţi în consiliul de administraţie de la  spital. 

D-l Boss - eu nu sunt de acord deloc cu chestia asta, că nu sunt în administraţia spitalului. Sunt 
singurul medic uman din consiliul asta, cred că ar trebui să mă regăsesc pe lista asta. Eu îmi sacrific 



timpul, nu am zis că nu pot să vin, că mi-ar fi mai uşor, de aia am zis cu ora. Nu am zis că nu aş putea să 
vin. Spitalul lucrează şi la 12, nu am zis că nu aş putea să vin, că mă încurcă un pic, dar nu am zis că nu 
mă sacrific pentru chestia asta. Chiar ţin la chestia asta, ca eu să fac parte din comisia asta. O să râdă 
toată lumea de consiliul ăsta, că aveţi un medic şi nu e în administraţia spitalului. Eu zic că e greşeală 
mare şi pentru cum e privită primăria. 

D-l Prcsina – pentru cei care au fost în mandatul trecut în consiliul de administraţie al spitalului, 
care nu au fost medici, şi totuşi spitalul a mers foarte bine. Nu văd neaparat profesia de doctor în 
consiliul de administraţie ca necesară, şi ceilalţi membrii au înţeles problemele de la spital, chiar dacă nu 
erau medici. 

D-l Gorgan – în mandatele trecute nu am avut în consiliul local medici cu experienţă, cu ani de 
zile în spate lucraţi în acest domeniu. Dacă acum avem, de ce să nu îl promovăm. 

D-l Boss – poate am idei noi, lucrez într-un spital mai mare. 
D-l Gorgan – eu vă înţeleg că sloganul dumneavoastră este “Continuăm împreună”, dar poate ar 

trebui să mai tăiem din acest “continuat împreună”. 
D-na Siminiuc – eu nu sunt de acord, insist să mai pigulim problema, nu e normal, degeaba tot 

justificaţi, dar nu este corect să nu fie cineva care ştie de la a la z unele treburi, nu este corect. Dacă am 
ceva mai bun de ce să nu iau? Nu că nu ar fi fost ceilalţi mai buni. 

D-l Tinei – stimaţi colegi, ţin să vă aduc aminte că aveţi nevoie de 13 voturi pentru patrimoniu, 
nu ne călcaţi în picioare. 

D-l Ciofiac – este o ameninţare? 
D-l Tinei – da, dacă dumneavoastră nu doriţi să dialogaţi. Haideţi să lăsăm orgoliile, haideţi să 

lăsăm ambiţiile personale la o parte şi haideţi să fim constructivi cum ne-am propus cu toţii “împreună 
pentru oraşul Jimbolia”. Ştiu, azi veţi trece cu 10, dar s-ar putea să fie zile când nu o să aveţi. 

D-l Kasa – nu aţi propus nimic încă. 
D-l Boss – eu m-am propus pe mine. 
D-l Gorgan – nu e normal ce se întâmplă. 
D-l Postelnicu – fac eu o altă propunere: în locul d-lui Ciuciulete îl propun pe d-l Boss ca 

membru supleant în consiliul de administraţie al spitalului. 
D-l Tinei – nu vrem la supleanţi. 
D-l Gorgan – da-ţi 50-50 atunci. 
D-l Niţoi – se supune la vot prima propunere, proiectul de hotărâre în forma pe care aţi avut-o în 

mape. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 8 voturi pentru şi 7 

împotrivă. 
D-l Gorgan – vorbesc în numele grupului PSD, suntem de acord să trecem această hotărâre, dacă 

ne oferiţi un membru şi un membru supleant. 
D-l Postelnicu – nu negociem politic acum, supuneţi la vot propunerea, domnule preşedinte. 
D-l Tabeică supune la vor propunerea d-lui Postelnicu care  se aprobă cu 9 voturi “pentru”, 5 

“împotrivă” (D-l Persecă, D-l Boss, D-l Gorgan, D-na Siminiuc şi d-l Tinei) şi 2 abţineri (d-l Fechete şi 
d-şoara Buduran) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 134 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor  
tehnico-economici pentru investiţia Amenajare platformă pavată în centrul civic Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tinei – cine a verificat proiectul? 
D-l Postelnicu – este o eroare în curs de corectare, acea biserică ortodoxă în loc de biserica 

catolică. Dacă vedeţi poziţia pe hartă şi coordonatele, vă daţi seama că este o localizare corectă, dar 
denumirea este eronată. 

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi “pentru”, unul 
“împotrivă” şi două “abţineri” (d-l Gorgan şi D-l Tinei) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 135 
 



Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de învăţământ: 
D-na Ferescu –  aş dori să vă spun o scurtă statistică la sfârşitul anului şcolar 2015-2016. În 

ciclul primar au fost înscrişi 516 elevi, din care au promovat 477, au fost 10 repetenţi, 29 neîncheiaţi. În 
ciclul gimnazial au fost înscrişi 397 elevi, au promovat 326, repetenţi 4, neîncheiaţi 43, corigenţi 24. Am 
vrut să-i evidenţiem pe cei merituoşi şi pe lângă premiile acordate pe clase, vreu să vă expun situaţia 
copiilor olimpici: la limba română, o menţiune obţinută de Capotă Maria, la geografie, Petruţ Diana a 
luat premiul I, iar Bacio Silvia, Capotă Maria, Vâlcea Cosmin şi Chifoi Răzvan au luat menţiuni. 

În încheiere vreau să vă spun că din resursele Asociaţiei Pro Şcoala Jimbolia, în acest an am 
reuşit să acordăm 5 premii speciale, constând într-un ghiozdan plin cu rechizite, în valoare de 300 lei, 
următorilor elevi: Rusu Melania, Petruţ Diana, Rohlicek Anca, Bacio Silvia şi Butnaru Orlando. 
 D-na Siminiuc – aş vrea să premiem handbalistele care au luat locul I pe ţară. 

Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Prcsina – avem o solicitare de amplasare terasă, la intersecţia str. Republicii colt cu Ion 

Slavici, din partea d-lui Racolţa Marius, administrator la SC BPO JIMB SRL. Este vorba de o terasă de 
29,6 mp, confecţionată din lemn, demontabilă. 

D-l Tabeică supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Tabeică  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,  
 Tabeică Neculai 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


