
 
           ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
 

 D-l consilier Böss Hademar-Gunthard  se alege preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 2 luni.  

 
 

Nr.  147     din  25 august 2016 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                             Böss Hademar-Gunthard   
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 7303 din 17.08.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea 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 următorului post temporar vacant şi scoaterea acestuia la 
concurs: 

- din maseur, poziţia 207 din Statul de funcţii , în post de fiziokinetoterapeut la 
Compartimentul Recuperare, Medicină Fizică, Balneologie; 

 Art. 2. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, fiziokinetoterapeut la Compartimentul Recuperare, Medicină 
Fizică, Balneologie, poz. 207 din Statul de funcţii; 

- un post, temporar vacant, îngrijitoare de curăţenie la Secţia Pneumologie, poz. 110 
din Statul de funcţii; 

 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, 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 transformării postului de bibliotecar din cadrul Şcolii 
Gimnaziale Jimbolia, într-un grad profesional superior 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 7357 din 09.08.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea transformării postului de bibliotecar din cadrul 
Şcolii Gimnaziale Jimbolia, într-un grad profesional superior; 
 Având în vedere avizul favorabil al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 7279 din 
02.08.2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată şi art. 1 şi 2 din Ordinul 
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 1, 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, în vederea promovării în grad profesional superior, a 
postului ocupat din bibliotecar, grad profesional III S în bibliotecar, grad profesional II S. 
  
 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; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia. 
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JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7631 din 24.08.2016 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                   100,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201            78,70 
2. Sume defalcate din TVA       110202          - 50,00 
3. Donaţii şi sponsorizări       370201 71,30 
  
CHELTUIELI – TOTAL                  100,00 
1. Autorit ăţi publice        5102             60,00 
 - bunuri şi servicii       510220 60,00 
2. Învăţământ        6502           - 50,00 
 - cheltuieli de personal      650210          - 50,00 
3. Cultură, recreere şi religie      6702             90,00 
 - bunuri şi servicii       670220            90,00 
  

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 modificării şi completării Statelor de funcţii  pe 
anul 2016 la Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7357 din 09.08.2016 a serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării 
statelor de funcţii pentru anul 2016 ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi 
activităţilor autofinanţate; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b”, art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statelor de funcţii ale activităţilor 

finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2016,  conform 
anexelor 1-4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare a unor terenuri situate în intravilanul oraşului 
Jimbolia, în vederea soluţionării Notific ării nr. 223/2001 în baza Legii nr. 10/2001 a 
doamnei Kolck Ruth 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul 7534/18.08.2016 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de 

către Consiliul Local a raportului de evaluare a unor terenuri situate în intravilanul oraşului Jimbolia, 
în vederea soluţionării Notific ării nr. 223/2001 în baza Legii nr. 10/2001 a doamnei Kolck Ruth, 
întocmit de către SC SAUROCAD SRL;  

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare a unor terenuri situate în intravilanul oraşului  
Jimbolia, în vederea soluţionării Notific ării nr. 223/2001 în baza Legii nr. 10/2001 a doamnei Kolck 
Ruth, după cum urmează: 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului Administraţie Publică Locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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Nr. 
crt. 

 
 

Adresa terenului 
solicitat 

 

  C.F. 

 

Numărul 
topografic 

 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

 
 

Data întocmirii 
raportului de 

evaluare 
 

 
 

Suprafaţa  
terenului 

(mp.) 

 
 

Preț 
unitar/mp. 

(euro) 

Valoarea 
terenului 

(lei) 
fără  

TVA) 
(curs 
BNR) 

1. Str. Republicii nr. 6 5222 286 B 27.07.2016 1120 9,80 49.048 
Adresele terenurilor propuse la schimb  
1. Str. Vasile Alecsandri 

f.n. 
400895 400895 D 27.07.2016 300 5,50   7.373 

2. Str. Mărășești, între nr. 
11 și nr. 13 

402510 402510 C 27.07.2016 400 6,70 11.976 

3. Str. Gheorghe Lazăr nr. 
14, lot 3 

401267 401267 D 27.07.2016 400 5,80 10.367 

         
4 Str. Gheorghe Lazăr nr. 

14, lot 1 
401265 401265 D 27.07.2016 134 4,90   2.932 

                         TOTAL VALOARE TERENURI PROPUSE LA SCHIMB:                                                          32.648 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor  comsiei sociale pentru 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din blocurile ANL 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7573/22.08.2016 al Serviciului Impozite şi  

Taxe Locale prin care se propune aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor comisiei 
sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din blocurile ANL; 

Ţinând cont de prevederile art.14 alin. (5) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lity. C, alin. (5) lit.”a”,”b” şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată ;i actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale pentru 

repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii  din blocurile ANL, după cum 
urmează : 

- 3 consilieri locali; 
- 1 consilier juridic; 
- 1 economist; 
- 1 inspector; 
- 1 inginer. 

Art. 2. – Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia  
socială pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din blocurile ANL: 

- D-l  Toth Gabor, 
- D-l Prcsina Iancu Constantin, 
- D-l Fechete Sandu Marian. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru 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 aprobarea participării Oraşului  Jimbolia la „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional 2016” în vederea achiziţionării unui autoturism 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 7417  din  11.08.2016 al Activităţii Transport Şcolar prin  

care se propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a participării Oraşului Jimbolia la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016” în vederea achiziţionării unui 
autoturism; 
 Având în vedere prevederile Ordinul Ministerului  Mediului, Apelor şi Pădurilor  nr. 
954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se abrobă participarea Oraşului Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional 2016”. 
Art. 2.  – Se aprobă casarea autoturismului marca DAEWOO CIELO, cu numărul de 

înmatriculare TM 26 POJ, anul de fabricaţie 2006, număr de identificare 
KLATF19Y16D077691, culoare: aargintiu. 

Art. 3. – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou SKODA OCTAVIA, prin 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016”, solicitându-se o primă de 
casare de 6.500 lei.  

Art. 4.  – Se aprobă ca diferenţa pentru acoperirea preţului de achiziţionare a 
autovehiculului nou să fie asigurată din venituri proprii ale Oraşului Jimbolia. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane; 
- Activităţii transport şcolar 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea primei întabulări în cartea funciară a terenului extravilan, 
neagricol situat în parcela  NGL 770/3/4 Jimbolia, în suprafaţă de 8262 mp 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7571/22.08.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea primei întabulări în cartea funciară a 
terenului, extravilan, neagricol situat în parcela  NGL 770/3/4 Jimbolia, în suprafaţă de 
8262 mp; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit.”c”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă prima întabulare în cartea funciară a terenului extravilan, 

neagricol situat în parcela  NGL 770/3/4 Jimbolia, în suprafaţă de 8262 mp. 
 Terenul face parte din domeniul privat al Oraşului Jimbolia. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitătii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, 
relaţii internaţionale, relaţii publice;   

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- O.C.P.I. Timişoara. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 august 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 

    Preşedinte de  şedinţă: d-l Böss Hademar-Gunthard. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Abesentează: d-l Meszaros Ştefan şi d-l Scrob Radu. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian. 
Din partea Spitalului Dr. Karl diel Jimbolia: D-şoara Cîrlig Daniela, manager şi D-na 

Buciuman Adriana, director financiar contabil. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 473 din 17.08.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru semestrul I al 
anului 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la concurs, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la consurs a unor posturi vacante, existente la Şcoala 
Gimnazială Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe anul 

2016 la Primăria Oraşului Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare terenuri în vederea soluţionării 

notificării nr. 223/2001 în baza Legii nr. 10/2001, a d-nei Kolck Ruth. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor  comisiei sociale 

pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din blocurile ANL. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Jimbolia la „Programul de stimulare 

a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui autoturism. 
9. Proiect de hotărâre privind intabularea terenului neproductiv NGL 770/3/4 în suprafaţă de 8262 

mp. 
10. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
11. Probleme ale Primăriei.  
12. Diverse.                                  

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 147 din 25 august 2016 preşedinte de şedinţă 

este d-l Böss Hademar-Gunthard. 
D-l Böss supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 28 iulie 2016 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
D-l Böss supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Böss – referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, dau cuvântul reprezentanţilor spitalului 
pentru  

prezentarea raportului de activitate. 
 D-şoara Cîrlig  – daţi-mi voie să ne prezentăm pentru că suntem pentru prima dată în faţa 
dumneavoastră în acest mandat. Mă numesc Cîrlig Daniela şi sunt managerul Spitalului dr. Karl Diel 
din Jimbolia. Sunt însoţită de d-na Buciuman Adriana care este directorul financiar contabil al 
spitalului. D-l Ferdean, directorul medical, nu a putut veni datorită unor probleme pe secţii. 
 D-na Buciuman prezintă pe scurt datele financiare aferente semestrului I al anului 2016 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 



  
 

D-şoara Cîrlig prezintă pe scurt datele legate de serviciile medicale ale Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia. 
 D-l Kasa – înafară de cifrele enunţate, care este percepţia dumneavoastră în legătură cu 
modificările la structura organizatorică şi la statul de funcţii pe care le-am aprobat? 
 D-şoara Cîrlig – ultima modificare a structurii organizatorice pe care aţi aprobat-o nu a fost 
înaintată Ministerului Sănătăţii pentru avizare pentru că dorim să mai facem modificări. Am reuşit să 
aducem la un nivel optim de ocupare al paturilor secţiile care erau cu probleme, respectiv ginecologie  
şi pneumologie. Compartimentul de fizioterapie merge foarte bine şi vrem să îl îmbunătăţim în sensul 
că vom oferi servicii de pre galvanice din trimestrul 4 şi astfel vom avea un pachet al acestei 
specialităţi destul de complet. În general este o situaţie de stagnare pentru că cadrul legislativ e destul 
de confuz, nu prea ştim la ce să ne aşteptăm şi în cazul acesta nici nu vor fi modificări spectaculoase. 

D-l Kasa – când am avut discuţia reducerilor de paturi la anumite secţii a fost la solicitarea 
dumneavoastră argumentată din punct de vedere financiar. Frica noastră a fost să nu rămână oamenii 
fără serviciul medical  pe acea direcţie. Aţi avut un număr crescut de cazuri pe care a trebuit să le 
refuzaţi pentru că nu aţi avut capacitatea de a le prelua? Aţi avea nevoie de sprijinul nostru pentru a 
dezvolta anumite servicii? 

D-şoara Cîrlig  – problema majoră este lipsa de spaţiu. Am dorit foarte mult să extindem acest 
serviciu de recuperare medicală pentru că costurile  de funcţionare ale unui astfel de serviciu sunt 
relativ reduse însă beneficiile sunt majore. Este o specialitate în tendinţe şi este apreciată de pacienţi. 
Tendinţa la nivelul Ministerului Sănătăţii este ca paturile de boli cronice să devină majoritare în cadrul 
spitalului. Şi atunci este bine să venim în întâmpinarea acestei tendinţe. Trimitem la Timişoara strict 
ceea ce depăşeşte capacitatea tehnică a spitalului, din punct de vedere al investigaţiilor. În rest totul se 
rezolvă la Jimbolia în limita specialităţilor medicale. În primul semestru am avut 19 transferuri către 
spitale din Timişoara. 

D-l Kasa – mă bucur că vreţi să extindeţi şi că aveţi nevoie de spaţiu, mă bucur că aveţi planuri 
de a aduce un serviciu nou, care e şi căutat. Nu îmi rămâne decât să vă urez succes şi să aveţi mai mult 
curaj, să veniţi mai des la noi şi să puneţi problema din timp. 

D-l Böss – am auzit că aveţi probleme, în sensul că pleacă nişte medici. 
D-şoara Cîrlig  – în momentul de faţă am primit o cerere de demisie a unui medic pediatru. 
D-l Böss – oftalmologul? 
D-şoara Cîrlig – a revenit asupra deciziei de a pleca. Intenţia lui de a pleca a fost urmare a  

nemulţumirii faţă de programul de lucru. Nu se putea conforma programului de lucru. La respectarea 
programului ţin foarte mult. El nu s-a conformat acestei cerinţe. Am avut o discuţie. 

D-l Tinei – cerinţa cu programul să se aplice la toate specialităţile şi mă refer în special la 
radiologie. 

D-şoara Cîrlig  – am reţinut remarca dumneavoastră, are mai multe implicaţii pe care nu vreau 
să le dezvolt acum. 

D-şoara Siminiuc – acum câţiva ani s-a renovat o clădire de pe str. Mărăşeşti pentru 
kinetoterapie, din banii primăriei. A rămas de izbelişte. Ce se întâmplă cu acel spaţiu? 

D-l Postelnicu – a fost o idee a fostului executiv care nu a fost pusă în practică. Clădirea este a 
oraşului Jimbolia, trebuie să vedem ce rol o să îi dăm pentru că nu putem face secţie de fizioterapie. 

D-l Postelnicu – vreau să salut prezenţa la şedinţă a d-lui Stancu, vicepreşedintele Consiliului 
judeţean care este însoţit de 2 consilieri judeţeni. 

D-l Stancu – dacă o să îmi permiteţi la diverse o să vreau să vă adresez câteva cuvinte. 
D-l Ciuciulete – la indicatorii de utilizare a serviciilor medicale mi se pare că este o situaţie 

îngrijorătoare pentru oraş, 2057 de oameni internaţi. Oare medicii de familie nu ar trebui să facă mai 
mult ca să nu ajungă aşa mulţi oameni în spital? 

D-şoara Cîrlig – nu este deloc îngrijorător, dacă v-aţi uitat comparativ  cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut numărul pacienţilor este în scădere, în timp ce numărul pacienţilor trataţi în ambulatoriu 
este în creştere. Ceea ce este foarte bine din punct de vedere economic. 

D-l Ciuciulete – s-a terminat procedura de valorificare a casărilor? 
D-şoara Cîrlig  – nu. 
 



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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 148 
 

D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea transform ării postului de bibliotecar din  
cadrul Şcolii Gimnaziale Jimbolia, într-un grad profesional superior. 

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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 149 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 150 

 
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării Statelor de funcţii   

pe anul 2016 la Primăria Ora şului 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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 151 

 
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea raportului de evaluare terenuri în vederea  

soluţionării notific ării nr. 223/2001 în baza Legii nr. 10/2001, a d-nei Kolck Ruth. 
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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 152 

 
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor   

comisiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din blocur ile 
ANL. 

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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 153 

 
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea particip ării Ora şului Jimbolia la  

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” în vederea achiziţionării unui 
autoturism. 

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  – în şedinţa de partid s-a ridicat o problemă de necesitate în legătură cu acest subiect. 

S-a spus în felul următor: la noi în oraş iarba nu e tăiată, dar primăria vrea să îşi schimbe maşina. Nu 
mi se pare normal ca în momentul de faţă să fie o prioritate schimbarea maşinii. De ce nu se cumpără 
un Logan MCV? Care au fost criteriile care au dus la alegerea modelului acesta de autoturism? 

D-l Postelnicu – fiabilitate, consum, cheltuieli pe timp îndelungat. 
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 154 

 
D-l Böss prezintă referatul privind intabularea terenului neproductiv  NGL 770/3/4 în  

suprafaţă de 8262 mp. 
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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 155 

 
Se trece la probleme ale Primăriei: 
D-l Postelnicu prezintă raportul privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în 

semestrul I al anului 2016. 
D-l Postelnicu – avem două solicitări: una din partea d-lui Tanc Dănuţ, care este proprietarul 

imobilului din Jimbolia, str. Republicii nr. 89, ap. 2 şi una din partea d-lui Giurgiu, care este chiriaşul 
imobilului şi desfăşoară acolo activităţi comerciale – disco-bar. D-l Tanc doreşte să izoleze imobilul pe 
exterior, dar unul dintre vecini nu îi permite accesul. D-l Giurgiu, pentru a obţine acordul de 
funcţionare are nevoie de acordul vecinilor. Nu a obţinut acordul de la un singur vecin, acelaşi care 
interzice accesul pentru izolare. 

D-l Böss – nu cred că este de competenţa consiliului local. Să rezolve în instanţă. 
D-l Prcsina – este o problemă privată între doi cetăţeni. Unul care vrea să funcţioneze discoteca 

şi celălalt care nu vrea să-şi dea acordul. D-l Giurgiu să izoleze pe interior, să facă măsurători de 
zgomot şi să obţină un aviz de la o firmă specializată. 

D-l Kasa – am înţeles că s-a cerut un acord de funcţionare de la Primăria Jimbolia. Pentru a 
putea elibera acest acord, Primăria a solicitat îndeplinirea anumitor condiţii. Printre aceste condiţii este 
şi acordul vecinilor. Dacă nu are acordul, cerinţa nu este îndeplinită. D-l Giurgiu poate să se adreseze 
instanţei pentru soluţionarea aceste problemă. 

D-l Postelnicu – o să transmitem cele hotărâte celor doi solicitanţi. 
 
Se trece la probleme ale Primăriei: 
D-l Prcsina – am înţeles că sunt probleme în derularea proiectului la canalizare. Ar trebui să 

informăm populaţia . Se pare că termenul de finalizare, decembrie 2017, nu poate fi respectat. 
D-l Postelnicu – avem săptămânal şedinţe cu reprezentanţi ai Aquatim şi ai firmelor de 

construcţii. La ultima şedinţă la care am participat, înainte de concediu, se punea problema ca una 



dintre cele patru firme să se retragă şi anume Magenta, care lucra în Locul Târgului. La şedinţa din 
această săptămână cei de la Magenta nu au participat, dar avem informaţii că vor denunţa contractual şi 
trebuie să vedem cum vor manageria  cei de la Aquatim această situaţie. Am discutat cu d-l Vlaicu, 
directorul general al Aquatim, să fiu sigur că nu rămânem cu deranjul. Mi-a spus că vor uza de 
garanţiile de bună execuţie. Încă nu era înregistrată o solicitare de denunţare a contractului. În aceeaşi 
situaţie se pare că este şi firma Nexmet, care lucrează pe Avram Iancu, Diell, Spre Sud. Pe aceste 
tronsoane nu se mai lucrează de câteva luni. Firmele întâmpină probleme datorită adâncimilor, datorită 
apei freatice. O astfel de reziliere de contract presupune o nouă achiziţie publică. 

D-l Gorgan – ce se întâmplă cu celelelte două firme? 
D-l Postelnicu – sunt firmele care au lucrat din resurse proprii, nu au făcut cereri de plată. Sunt 

firmele care chiar funcţionează. 
D-l Gorgan – ce facem cu acele cratere şi zonele în care au fost şantiere, să le aducem la stadiul 

initial? Sunt într-o stare jalnică. Sunt străzi unde ţi-e groază să mergi. 
D-l Postelnicu – în cazul străzilor unde firmele reziliază contractele, Aquatim va utiliza 

garanţiile de bună execuţie să refacă ce au stricat. În ceea ce priveşte celelalte firme, acestea au 
obligaţia să readucă terenul la starea iniţială. 

D-l Gorgan – ca sfat, să constrângem Aquatim să fim în permanenţă lângă ei, să le arătăm 
aceste zone din Jimbolia nefinalizate pentru că ştiţi ce probleme am avut cu Hidro Olt. 

D-l Kasa – la întrebarea d-lui Gorgan, cum facem să aducem străzile la o formă civilizată, am 
să profit şi o să fiu rău şi obraznic şi o să vă reamintesc că, acum doi ani jumătate am spus să facem un 
plan de împădurire  şi aliniere a străzilor din Jimbolia, după ce se termină lucrările la canalizare. Aţi 
fost viceprimar atunci, aţi spus ce idee super, haideţi să facem, dar nimic. 

D-l Gorgan – aveţi o idee deosebit de frumoasă şi vă susţin în demersul ei, dar aluzia mea a 
fost strict la şantierele făcute de către firmele canalizare. Nu am vorbit de înfrumuseţarea Jimboliei, 
pentru că în momentul în care lucrăm la infrastructura oraşului nu ştiu cum aş putea să spun strada 
Castanilor, str. Salcâmilor. 

D-l Prcsina – mai ştiţi ceva de firma care lucrează la asfaltarea str. Republicii, tronsonul de la 
intersecţia cu Str. Spre Nord şi Gara? 

D-l Postelnicu – urmau să înceapă, o să îi stresăm să înceapă lucrările. Sunt în termen. 
 
Se trece la Diverse: 
D-l Stancu – ca desfăşurare de şedinţă mi se pare foarte corectă. În fiecare mandat am trecut 

odată la o şedinţă de consiliu local din aproape toate localităţile din judeţ. Nu am putut să nu observ  
schimbarea spectaculoasă a mediei de vârstă a consilierilor locali din Jimbolia. Vă felicit pentru acest 
lucru. D-l Iancu, managerul general al serviciului de Ambulanţă Timiş vă transmite salutări şi felicitări. 
Am discutat cu dânsul despre posibilitatea dotării oraşului Jimbolia cu o maşină SMURD. Vă aştept la 
Consiliul Judeţean în legătură cu orice problemă. Dacă aveţi întrebări le vom nota şi vă vom răspunde 
documentat. 

D-l Böss dă cuvântul doamnei Foroiu. 
D-na Foroiu – sunt soţia domnului Foroiu Gheorghe. Am făcut o sesizare la care nu am primit 

răspuns. Soţul meu nu ia nicio măsură, copii mei sunt bolnavi şi stau în condiţii improprii. Am fost 
inundaţi, nu am putut să ieşim din casă. L-am rugat pe soţul meu  să împrăştie pietriş în curte şi nu a 
luat nicio măsură. Fosa este plină, casa nu este zugrăvită de zeci de ani. 

D-l Tinei  – să se facă o anchetă socială. 
D-l Postelnicu – am în faţă răspunsul la sesizarea dumneavoastră pentru care aţi semnat de 

primire. În acest răspuns v-am comunicat că nu putem să vă divulgăm salariul soţului dumneavoastră, 
atâta timp cât acesta nu doreşte acest lucru. 

D-na Foroiu – nu am primit acest răspuns. 
D-l Postelnicu – o să trimitem pe cineva de la serviciul social să facem o anchetă socială.  
D-na Foroiu – să faceţi anchetă, dar să ne şi ajutaţi cu ceva. 
D-l Kasa – vreau să discutăm despre amprenta gospodărească a Consiliului Local, cum o 

aplicăm. Revin la problema căruţelor care circulă în oraşul Jimbolia. O căruţă, un utilaj poate fi condus 
pe drumul public de o persoană începând de la ce vârstă: 13 ani, 9 ani, 8 ani? Am văzut căruţe cu 5-6 
persoane conduse de copii de 8 ani. Cine răspunde în caz de accident? Căruţele trebuie înmatriculate, 
trebuie impozitate. Nu merge să acceptăm sufocarea oraşului cu gunoaie cărate de căruţe. Cine are în 



Jimbolia o căruţă şi nu deţine pământ, are acea căruţă, 99,9% din cazuri, pentru activităţi contrare legii: 
furt, căratul gunoiului. 

D-l Postelnicu – o să stabilim o întâlnire cu d-l comandant, cu poliţia de frontieră şi cu 
jandarmii pentru a lua măsuri împotriva acestui fenomen. 

D-l Kasa – efecte vor fi cu eforturi minime, dacă o săptămănă sau două forţele de ordine îşi fac 
simţită prezenţa, dacă dau amenzi. Să fie făcută o informare cu ce trebuie să fie dotată o căruţă sau un 
utilaj pentru a putea circula pe drumul public. 

D-l Persecă – la ruga din 15 august, lângă scenă era un grup de cetăţeni de etnie romă care le 
spunea formaţiilor ce să cânte şi se făceau dedicaţii, nu mi se pare normal. 

D-l Postelnicu – nu am fost prezent la rugă, nu am aflat despre acest incident. Aveţi dreptate, 
nu este normal. 

D-l Gorgan – revin la ideea de a contracta o firmă de pază şi protecţie care să patruleze prin 
oraş şi prin zonele unde ştim că se aruncă gunoaie, dacă nu putem angaja paznici. Unele primării 
practică acest lucru şi funcţionează. 

D-şoara Siminiuc – vă invit, după şedinţă, la Clubul Copiilor pentru a participa la evenimentul 
de muzică si artă fotografică. Pe scurt voi citi unele din problemele cetăţenilor la care doresc un 
răspuns sau o rezolvare. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Böss 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,  
 Böss Hademar-Gunthard 
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