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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea tarifului de deviz pentru cositul mecanic al ierbii cu 

tractoraş tip Viking, la SC Peisaj Hosta SRL 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  9032  din 18.10.2016 al Serviciului contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea tarifului de deviz pentru  
cositul mecanic al iervii cu tractoraş tip Viking, la SC Peisaj Hosta SRL; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă tariful de deviz, de 2,76 lei/100 mp, pentru cositul  

mecanic al ierbii cu tractoraş tip Viking, la SC Peisaj Hosta SRL.  
  

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; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L; 
- cetăţenilor prin afişare  

 
 
Nr.   171 din 20 octombrie 2016                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
        Buduran Maria Andra 
      
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
              SECRETAR, 
               Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea propunerii de modificare şi completare a structurii 
organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia  

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8639 din  13.10.2016 al Serviciului buget contabilitate prin 

care se propune aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a Spitalului 
Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 174 alin. (5) al Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii şi prevederile Cap. III, pct. 2, lit. c din HG nr. 562/2009 privind 
aprobarea strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate; 

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 propunerea de modificare şi completare a structurii 

organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, prin adăugarea unui CABINET DE 
PSIHIATRIE în cadrul Ambulatoriului Integrat din cadrul spitalului. 
 
 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; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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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. 9108 din 17.10.2016al 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 IV            

VENITURI – TOTAL                  190,00 
1. Impozit pe profit de la agenţi economici     010201   3,70 
2.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201            33,30 
3. Impozit şi taxa pe clădiri       070201 43,00 
4. Sume defalcate din TVA       110202            80,00 
5. Venituri din amenzi      350201 24,00 
6. Alte venituri        360250   6,00 
  
CHELTUIELI – TOTAL                  190,00 
1. Autorit ăţi publice        5102  70,00 
 - cheltuieli de personal      510210 50,00 
 - bunuri şi servicii       510220 10,00 
 - cheltuieli de capital       510270 10,00 
2. Alte servicii publice generale      5402             30,00 
 - cheltuieli de personal      540210 10,00 
 - cheltuieli de capital       540270 20,00 
3. Învăţământ        6502           130,00 
 - cheltuieli de personal      650210            80,00 
 - bunuri şi servicii       650220 50,00 
4. Cultură, recreere şi religie      6702           335,00 
 - cheltuieli de personal      670210 10,00 
 - bunuri şi servicii       670220          100,00 
 - cheltuieli de capital       670270          225,00 
5. Asistenţă socială        6802  80,00 
 - cheltuieli de personal      680210 30,00 
 - transferuri curente       680251 50,00 
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002           -123,00 
 - cheltuieli de capital       700270          -123,00 
7. Transporturi        8402           -332,00 
 - bunuri şi servicii       840220           200,00 
 - cheltuieli de capital       840270          -532,00  
 
 
 
 
 
 
 



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 modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2016 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6037 din 18 octombrie 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 reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu suma de 250 

mii lei, se reduce punctul 3 – Reabilitare drumuri agricole cu suma de 100 mii lei, se reduce 
punctul 4 - Reabilitare stratuie ”Florian” cu suma de 110 mii lei, se reduce punctul 6 – 
Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului cu suma de 432 mii lei, se suplimentează 
punctul 8 – Construire garaj remiză PSI cu 10 mii lei şi se suplimentează punctul 10 – 
Extindere iluminat public cu suma de 100 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 3.456 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se reduce punctul 2 – Instalaţie mobilă de tratare a apei cu suma 
de 30 mii lei, se suplimentează punctul 3 – Autoturism cu suma de 10 mii lei, se suplimentează 
punctul 5 – Mobilier urban cu suma de 210 mii lei, se reduce punctul 6 – Machetă bronz 3D 
Jimbolia cu suma de 200 mii lei, se introduce un punct nou 9 – Motocositoare în valoare de 4 
mii lei, se introduce un punct nou 10 – Copertină platou cimitir – în valoare de 4 mii lei, se 
introduce un punct nou 11 – Centrală termică Evidenţa persoanei în valoare de 10 mii lei, se 
introduce un punct nou 12 – Scaune tribună în valoare de 15 mii lei, se introduce un punct nou 
13 – Lumini ornamentale în valoare de 50 mii lei, rezultând un Total Dotări de 673 mii lei; 

- La Alte cheltuieli de investiții  se suplimentează punctul 1 – Studii și proiecte cu suma 
de 309 mii lei,  rezultând un Total Alte cheltuieli de 912 mii lei, şi un TOTAL GENERAL de 
8.608 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 aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei 3.000 de mp din terenul având suprafaţa totală de 9.750 mp, situat 
în Jimbolia, str. Hammerstein, înscris CF nr. 403356, topo. 50053 pentru 
construire hală de producţie 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.   8716/18.10.2016 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei 3.000 de mp din terenul având suprafaţa totală de 9.750 
mp, situat în Jimbolia, str. Hammerstein, înscris CF nr. 403356, topo. 50053 pentru 
construire hală de producţie; 

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 dezlipirea unei suprafeţe de 3.000 mp din suprafaţa 

totală de 9.750 mp teren înscris în CF nr. 403356 Jimbolia, topo. 50053, în vederea 
scoaterii la licitaţie pentru concesionare. 

Art. 2.  - Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  
pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 3.000 mp 
din terenul înscris CF nr. 403356 Jimbolia, topo. 50053 pentru construire hală de 
producţie. 

Art. 3.  – Terenul menţionat la art. 2 este situat în intravilan, este liber de 
sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

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; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
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ROMÂNIA  -  JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
                    privind  aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
 
 
 Consiliul local al orasului Jimbolia, 
 Văzând referatul nr. 7954 din 17.10.2016 al serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului, prin care se propune aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia , 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin 1 din Legea nr. din Legea nr. 213/1998 
privind  proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. 45 din Legea administratiei 
publice locale nr.215 din 2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. -  Se aprobă solicitarea transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia. 
            Art. 2. – După preluare, imobilul situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
72, va avea destinaţia „Sediu Servicii ale Administraţiei Publice Locale”.   

Art. 3. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 30 din 26 
ianuarie 2012, se abrogă. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş, 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Ministerului Justiţiei, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZENI STEFAN 
aflat în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 8989 din 13.10.2016 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 400 lei, 
reprezentând amendă, aplicată debitorului SZENI STEFAN cu ultimul domiciliu 
în Jimbolia, str. Republicii, nr. 63, care a decedat în data de 30.07.2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), 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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 400 lei,  
reprezentând amendă, aplicată debitorului SZENI STEFAN, cu ultimul domiciliu 
în Jimbolia, str. Republicii, nr. 63, care a decedat în 30.07.2014. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii 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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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI 
GLIGORE aflat în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 8990 din 13.10.2016 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.250 lei, 
reprezentând amendă, aplicată debitorului PETROVICI GLIGORE  cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 5, care a decedat în data de 20.11.2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), 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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.250 lei,  
reprezentând amendă, aplicată debitorului PETROVICI GLIGORE, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 5, care a decedat în 20.11.2015. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii 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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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului POPA 
CONSTANTIN aflat în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 8991 din 13.10.2016 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.000 lei, 
reprezentând amendă, aplicată debitorului POPA CONSTANTIN cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Kikindei, nr. 6, care a decedat în data de 04.05.2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), 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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.000 lei,  
reprezentând amendă, aplicată debitorului POPA CONSTANTIN, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Kikindei, nr. 6, care a decedat în 04.05.2016. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii 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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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICI 
MARIN aflat în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 8991 din 13.10.2016 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, 
reprezentând amendă, aplicată debitorului PETROVICI MARIN cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 2, care a decedat în data de 10.05.2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), 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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei,  
reprezentând amendă, aplicată debitorului PETROVICI MARIN, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 2, care a decedat în 10.05.2016. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii 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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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
în  comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formate la nivelul 
instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 8773  din 17.10.2016 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. 

prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
în  comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formate la nivelul instituţiilor de 
învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 11 alin 1 şi alin. 4 din OUG nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei; 

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 d-l Toth Gabor, consilier local, în Comisiile de 
evaluare şi  

asigurare a calităţii formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal 
din oraşul Jimbolia. 

 
Art. 2. – 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 

 
 
Nr.  181  din 20 octombrie 2016                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Buduran Maria Andra 
      VIZAT, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

  
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

 proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016  
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 9118 din 18.10.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

din bugetul local pe anul 2016, după cum urmează:                     
 
                                                                                               -mii lei- 

         COD       TRIM.  
                        IV 
VENITURI-TOTAL                 50,00 
1. Subvenţii pentru instituţii publice     431009   50,00 
 
CHELTUIELI-TOTAL                 50,00 
1. Asistenţă socială       6810    50,00 
 - bunuri şi servicii      681020   50,00 
  
 

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, relaţii 
internaţionale, relaţii publice ; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-     DGFP Timiş. 

 
 

Nr. 182    din  20 octombrie 2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                     Buduran Maria Andra 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 20 octombrie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
 

    Preşedinte de  şedinţă: d-şoara Buduran Maria Andra. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează: d-l Kasa Ioan Tiberiu. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian, primar şi d-l Niţoi 

Ionel, secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 544 din 12.10.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de deviz pentru cositul mecanic al ierbii cu 

tractoraş tip Viking, executat de SC Peisaj Hosta SRL. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice 

a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții pentru anul 2016 din bugetul 

local. 
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării terenului situat 

în Jimbolia, str. Hammerstein, identificat cu nr. topo. 50046/5, pentru construire hală de 
producţie încălţăminte. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Oraşul 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, judeţul Timiş, din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al Oraşului Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 85, ap. 3,  cuprins în C.F. nr. 402136-C1-U1 propus spre 
vânzare.  

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 1, C.F. 400788-C1-U1 propus spre vânzare. 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Lorena, nr. 6, ap. 3, C.F. 400559-C1-U3 propus spre vânzare. 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenului intravilan  
situat în Jimbolia, în cotă parte de 11055/25382 mp, propus spre vânzare. 

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat 
în Jimbolia, în cotă parte de 11055/25382 mp. 

12. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZENI STEFAN 
  aflat în stare de insolvabilitate. 

13. Proiect de hotărâre privind scaderea din evidenta fiscala a debitorului PETROVICI 
GLIGORE aflat in stare de insolvabilitate. 

14. Proiect de hotărâre privind scaderea din evidenta fiscala a debitorului POPA 
CONSTANTIN aflat in stare de insolvabilitate. 

15. Proiect de hotărâre privind scaderea din evidenta fiscala a debitorului PETROVICI 
MARIN aflat in stare de insolvabilitate. 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Jimbolia în 
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii formată la nivelul unităţilor de învăţământ 
preşcolar, şcolar şi liceal din Oraşul Jimbolia. 

17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 



18. Probleme ale Primăriei.  
19. Diverse.                                  

 
Şi plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016.  

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 168 din 13 octombrie 2016 preşedinte de 

şedinţă este d-şoara Buduran Maria Andra. 
D-şoara Buduran supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 22 septembrie 

2016 care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-şoara Buduran supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 13 

octombrie 2016 care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-şoara Buduran supune aprobării ordinea de zi, cu menţiunea că punctele 7-11 de pe 

ordinea de zi nu se discută,  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-şoara Buduran supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate 

de voturi 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind aprobarea tarifului de deviz pentru 
cositul mecanic  

al ierbii cu tractora ş tip Viking, executat de SC Peisaj Hosta SRL. 
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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 171   

 
D-şoara Buduran prezintă referatul aprobarea propunerii de modificare a structurii  

organizatorice a 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 172 
 

D-şoara Buduran 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 173  
 

D-şoara Buduran 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 174 
 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie în vederea 
concesionării  

terenului situat în Jimbolia, str. Hammerstein, identificat cu nr. topo. 50046/5, pentru 
construire hală de producţie încălţăminte. 

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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 175 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind aprobarea solicitării transmiterii 
imobilului situat în  

Oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, judeţul Timi ş, din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Justi ţiei, în domeniul public al Oraşului 
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 Postelnicu – avem în plan reabilitarea palatului administrativ al Primăriei oraşului 

Jimbolia şi va trebui să mutăm toată activitatea. Din acest motiv am trecut la destinaţie „Sedii 
servicii”. 

D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 176   
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
SZENI  

STEFAN  aflat în stare de insolvabilitate. 
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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 177 
 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind scaderea din evidenta fiscala a debitorului  



PETROVICI GLIGORE aflat in stare de insolvabilitate . 
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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 178 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind scaderea din evidenta fiscala a debitorului 
POPA  

CONSTANTIN aflat in stare de insolvabilitate. 
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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 179 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind scaderea din evidenta fiscala a debitorului  
PETROVICI MARIN aflat in stare de insolvabilitate. 

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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 180 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local  

Jimbolia în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii format ă la nivelul unităţilor de 
învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din 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-şoara Siminiuc – ar trebui puşi şi alţi consilieri. 
D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi pentru 

şi 4 abţineri (d-l Boss, d-l Tinei, d-l Gorgan, d-l Toth) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 181 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice 
finanţate  

din venituri proprii şi subvenţii din bugetul 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 182 
 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-şoara Buduran 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,  
  Buduran Maria Andra 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


