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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului temporar 
vacant de informatician, 0,5 normă, existent la Şcoala Gimnazială Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 10480 din 13.12.2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru 
ocuparea postului temporar vacant de informatician 0,5 normă, existent la Şcoala 
Gimnazială Jimbolia; 
 Având în vedere avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 12.361 din 
23.11.2016; 

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 organizarea concursului pentru ocuparea postului temporar 
vacant de informatician, 0,5 normă, existent la Şcoala Gimnazială Jimbolia. 
 
 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. 

 
       Nr.   207  din 15 decembrie 2016                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                    Ciofiac Ioan 
          
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Evacuare ape 
pluviale pe str. Calea Mărăşeşti, str. George Coşbuc şi str. Ştefan 
Octavian Iosif din oraşul Jimbolia” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.  10645/07.12.2016 al Serviciului Urbanism, prin care se 

propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Evacuare ape pluviale pe 
str. Calea Mărăşeşti, str. George Coşbuc şi str. Ştefan Octavian Iosif din oraşul 
Jimbolia”;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”b” şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 158/2011 pentru lucrarea 

“Evacuare ape pluviale pe str. Calea Mărăşeşti, str. George Coşbuc şi str. Ştefan 
Octavian Iosif din oraşul Jimbolia”, întocmit de către S.C. Tubular Tehno Sistem 
S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  – În vederea implementării proiectului se  optează pentru  varianta a II-a: 
colectarea şi transportul apelor subterane, respectiv a apelor pluviale de pe acoperişurile 
imobilellor prin conducte de ţeavă corugată cu pereţi dubli de polietilenă (PEHD) SN8, 
respectiv rigole deschise şi rigole închise. 
 Art. 3.  – Se aprobă costul total al investiţiei pentru varianta a II-a, conform 
devizului general, în sumă de 440.680 lei (fără TVA), din care C+M = 360.440 lei (fără 
TVA). 

Art. 4.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul 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 Urbanism. 

 
      Nr. 208 din  15 decembrie 2016                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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                  CONTRASEMNEAZĂ  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 10067  din   16 noiembrie 2016  a Serviciului impozite şi taxe locale prin care 

se  propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2017; 
Ţinând cont de prevederile: 

• art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

• articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

• art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
• art. 27 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
• art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 

alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

• Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
• Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
• art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

• art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

• art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

• art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

• art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
• art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 
• art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• ș) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 
 
 



 
• art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

• art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

• Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul 
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

• Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui 
taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru 
care se propun taxele speciale respective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2014; 

• Art. 45 alin. 2, lit. (c), din Legea 215/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare 

• Hotărârii Consiliului Local nr.172/28.02.2002 privind incadrarea terenurilor pe zone 
urbanistice si categorii de folosință in intravilanul orașului Jimbolia; 

• art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –  
Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-
teritoriale, ierarhizarea  localităților,  orașul Jimbolia  se încadrează la Rangul III; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”c” şi  art. 45 din Legea administraţiei 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 

           taxele locale pentru anul 2017, constituind Anexa nr. 1; 
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,12 %; 
c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,8 %; 
d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), 
se stabileşte la 0,4 %; 
e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă dintr-un raport de evaluare în cazul 
persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %; 
f) cota prevăzută la art .460 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa 
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2%; 
g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,2%; 
h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă 
pentru  clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %; 
i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%; 
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport 
hibride), se stabileşte la 100 %; 



k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului 
de urbanism), se stabileşte la 30 %; 
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 
de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 %; 
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1 %; 
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de 
construire), se stabileşte la 30 %; 
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %; 
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt 
incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%; 
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileştela 2 %; 
s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate), se stabileşte la 3%; 
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui 
spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă 
sau internaţională), se stabileşte la 2 %; 
u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte 
manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %; 
 
Art. 2. - (1) Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane fizice şi juridice). 
(2) Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 

stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane fizice şi juridice). 
 
Art. 3. - Pentru anul 2017, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, 

se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, astfel: 

a1) în cazul persoanelor juridice, prevăzute la art. 460, alin.3, impozitul/taxa pentru clădirile 
nerezidenţiale se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; 

a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a 
fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 
50%; 

b) cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr. 1, stabilite 
conform prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 Art. 4. - Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent clădirilor 
utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de 
servicii sociale, conform anexei nr. 2. 

 Art. 5. - Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren retrocedate 
potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată, conform anexei nr. 3. 

 Art. 6. -  Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru 
asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, conform anexei 
nr. 4. 

 
Art. 7. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 29.10.2015, se revocă. 

 
 



Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice  
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Cetăţenilor prin afişare. 

 
 

Nr.  209 din 15 decembrie 2016                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Ciofiac Ioan   
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ       
                    SECRETAR, 

          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind anularea unor creanţe fiscale 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  10679 din 08.12.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune anularea unor creanţe fiscale; 
Ţinând cont de prevederile art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind cCodul de 

procedură fiscală; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. c  şi art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se anulează toate creanţele fiscale datorate şi neachitate de  
debitori, aflate în sold la data de 31.12.2016, în sumă de maxim 39 lei. 
 

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. 

 
Nr.  210  din 15 decembrie 2016                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                        Ciofiac Ioan                   
                                  
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listelor de priorităţi privind locuinţele realizate de ANL din 
oraşul Jimbolia, cu o cameră şi 2 camere  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  10680  din 08.12.2016 al serviciului impozite şi taxe  

locale prin care se propune aprobarea listelor de priorităţi privind locuinţele realizate de ANL din 
oraşul Jimbolia, cu o cameră şi 2 camere; 

Ţinând cont de prevederile art. 15 din HG nr. 962/2001  privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, actualizată;   

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă lista de priorităţi privind locuinţele realizate de ANL, din oraşul 

Jimbolia, cu o cameră, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. – Se aprobă lista de priorităţi privind locuinţele realizate de ANL, din oraşul 

Jimbolia, cu 2 camere, conform ANEXEI nr. 2care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, a 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 impozite şi taxe locale; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 
 

Nr.  211 / 15 decembrie 2016                             PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                             Ciofiac Ioan             
   
       
       CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  10826 din 13.12.2016 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. 

 
Nr.  212   din 15 decembrie 2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                 
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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. Corneliu Coposu (Cerbului), nr. 40, cuprins în C.F. nr. 405350, topo. 
nr. 4600, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10850 din  13.12.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Corneliu Coposu (Cerbului), nr. 40, cuprins în C.F. nr. 405350, topo. nr. 4600, 
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 numiţilor Scoruş Ştefan şi  

Scoruş Măndiţa a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Corneliu Coposu (Cerbului), 
nr. 40, cuprins în C.F. nr. 405350, topo. nr. 4600, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 256 mp. 
 

Art. 2. – 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 aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de 
evaluare şi selecţionare pentru a beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum 
şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2017 
 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 10771 din 12.12.2016 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se 

propune aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de evaluare şi 
selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei 
acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2017; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi 
ale HG nr. 1153 din 2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998; 

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 lista cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de evaluare şi 

selecţionare pentru a beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei 
acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2017, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-nul Postelnicu Darius Adrian, pentru a 
semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, convenţia pentru acordarea de 
servicii de asistenţă socială, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

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, Integreare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice  
- Serviciului Public de Asistenţă Socială 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul local al Oraşului Jimbolia pentru anul 
2016 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10764  din  12.12.2016 al Serviciului Public de Asistenţă  

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de aprobare a Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Oraşului 
Jimbolia pentru anul 2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 112 alin. 3 lit. a şi lit. b din Legea asistenţei sociale 
nr. 292/2011; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 2, 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 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale  

administrate şi finanţate din bugetul local al Oraşului Jimbolia pentru anul 2016, prevăzut 
în anexa nr. 1 care face 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; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe 

anul 2016 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10686 din 08.12.2016 prin care se propune modificarea şi 

completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2016; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 45 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a 
oraşului Jimbolia pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

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; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor executorului judecătoresc, serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  10861  din 13.12.2016  al Serviciului Administraţie Publică Locală,  

prin care se solicită aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de executare, de consultanţă, de asistenţă 
şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului; 

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă achiziţionarea serviciilor executorului judecătoresc pentru punerea în 
executare a sentinţei nr. 168/29.01.2016, pronunţată de către Tribunalul Timiş în dosarul 6021/30/2015.  
 Avansul de onorariu şi cheltuielile de executare sunt în sumă de 2.000 lei (TVA inclus). 
 

Art. 2. Se aproba achizitionarea serviciilor executorului judecătoresc pentru cauzele având ca 
obiect evacuarea/punerea in posesie. 
 Avansul de onorariu şi cheltuielile de executare sunt în sumă de 1.000 lei (TVA inclus) pentru 
fiecare dosar în parte. 
 

Art. 3. – Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, astfel: 

 
• achiziţionarea serviciilor juridice de reprezentare în faza de executare silită pentru punerea în 

executare a senţintei nr. 168/29.01.2016, pronunţată de Tribunalul Timiş în Dosar nr. 
6021/30/2015. 

            Onorariul avocaţial este în cuantum de 1.000 lei. 
• achiziţionarea serviciilor juridice de reprezentare în faza de executare silită pentru cauzele având 

ca obiect evacuare/punere în posesie. 
Onorariul avocaţial este în cuantum de 600 lei pentru fiecare dosar în parte. 

• achiziţionarea serviciilor juridice pentru acţiunea în anulare a autorizaţie de construire nr. 
12/04.03.2013,  atât în primă instanţă cât şi în căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra 
probe, apărări şi de a invoca excepţii;  
Onorariul avocaţial este în cuantum de 3.500 lei. 

• achiziţionarea serviciilor juridice pentru actiunea de sesizare a organelor de urmărire penală cu 
privire la eventualitatea săvârşirii unor infracţiuni cu ocazia derulării obiectivului de investiţii 



“Construire Şcoală de Arte şi Meserii (SAM) – Grup Şcolar Mihai Eminescu, oraş Jimbolia”, 
pentru faza de urmărire penală, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca 
excepţii;  
Onorariul avocaţial este în cuantum de 3.500 lei. 
 
Art. 4. – Sumele prevăzute la art. 1-3 sunt prevăzute în bugetul local, capitolul 51.01.03  –  

Autorităţi publice. 
 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului 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; 
- Primarului Oraşului Jimbolia; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 15 decembrie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Ciofiac Ioan. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absentează: d-l Kasa şi d-l Persecă. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian, primar şi d-l Noiţoi Ionel, 

secretar. 
Din partea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia: d-l Bucur, director. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 626 din 08.12.2016. 
 

ORDINEA DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unui post vacant, existent la Şcoala Gimnazială 

Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea ”Evacuare ape 

pluviale pe str. Calea Mărăşeşti, George Coşbuc, şi Ştefan Octavian Iosif, oraşul Jimbolia”. 
3. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute, de trecere cu autovehiculul şi cu 

piciorul, asupra terenului, proprietate privată a Oraşului Jimbolia, situat pe str. Liviu Rebreanu 
nr.20-22, identificat cu nr.topo 1833/2. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Oraşul Jimbolia pentru anul 
2017. 

5. Proiect de hotărâre privind anularea unor creanţe fiscale aflate în sold la 31.12.2016.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea apartamentelor ANL 

(cu 1 cameră şi 2 camere), aflate în oraşul Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru anul 2017 pentru 

locuinţele realizate de Agenţia Naţională a Locuinţelor, situate în oraşul Jimbolia, conform H.G. 
nr.215/2016.  

8. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea gratuită a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str.Corneliu Coposu nr.40, cuprins în CF 405350, nr.topo 406000, cumpărat în baza 
Legii 112/1995. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către 
Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii, conform Legii nr.34/1998, 
precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul local pentru anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural-sportive a Oraşului 
Jimbolia pe anul 2017. 

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

      14.Diverse.                                  
  Şi plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de executare, de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia.  

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1205 din 09 decembrie 2016 preşedinte de 

şedinţă este d-l Ciofiac Ioan. 
D-l Ciofiac supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 17 noiembrie 2016 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Ciofiac supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 28 noiembrie 2016 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  



D-l Ciofiac supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 09 decembrie 2016 care 
se aprobă cu  unanimitate de voturi.  

D-l Ciofiac supune aprobării ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciofiac supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi 
 
D-l Postelnicu – dacă sunteţi de acord să începem cu solicitarea Căminului pentru persoane 
vârstnice  

a unui acord de principiu privind continuarea asocierii Oraşului Jimbolia cu Consiliul Judeţean în vederea 
susţinerii finaciare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia şi în anul 2017? În acest an solicitarea 
este mai mare, dar păstrăm proporţiile, Consiliul Judeţean alocă 80% şi Oraşul Jimbolia 20%. 

D-l Bucur – estimarea noastră este de 1.500.000 lei, urmând ca diferenţa să o acoperim noi. Aşa 
cum am mai spus, datorită standardului minim de cost de 23.784 lei/beneficiar/an, la numărul de locuri 
pentru care suntem acreditaţi să funcţionăm, ar însemna un minim de 1.664.880 lei. 

D-l Ciofiac supune aprobării emiterea acordului de principiu care se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unui post vacant, existent la 
Şcoala  

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 207 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea  
”Evacuare ape pluviale pe str. Calea Mărăşeşti, George Coşbuc, şi Ştefan Octavian Iosif, 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 – nu mi se pare oportun să facem acum acest sistem, e vorba de două străzi 

micuţe. Sunt altele de făcut, şosele, trotuare care nu au fost distruse de canalizare. Nu găsesc utilă, 
oportună această lucrare. O singură firmă a făcut studiul? Nu trebuia să fie 2 – 3 studii, poate ne dădeau 
preţuri mai mici? 

D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi “pentru”, patru 
“abţineri” (d-l Gorgan, d-l Boss, d-l Tinei şi d-şoara Burduran) şi 1 vot “împotrivă” (d-şoara Siminiuc) şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 208 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Oraşul 
Jimbolia  

pentru anul 2017. 
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 Boss – cine a stability cotele? De ce nu scădem impozitele dacă tot avem excedent bugetar? 
D-l Postelnicu – impozitele şi taxele locale rămân aceleaşi ca şi anul trecut, micşorăm doar 

impozitul la cladirile nerezidenţiale. Anexa care aţi avut-o la studio este greşită, a rămas cea de anul 
trecut. 

D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi “pentru”, cinci 



“abţineri” (d-l Gorgan, d-l Boss, d-l Tinei, d-şoara Burduran şi d-şoara Siminiuc) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 209 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind  anularea unor creanţe fiscale aflate în sold la 
31.12.2016. 
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 Tinei – cine este beneficiarul de anulare?  
D-l Niţoi – toţi cei care la sfârşitul anului vor avea creanţe mai mici de 39 lei. 
D-l Tinei – câţi, ce sumă totală? 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi “pentru”şi două 

“abţineri” (d-l Tinei şi d-şoara Siminiuc) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 210 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind  aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea  
apartamentelor ANL (cu 1 cameră şi 2 camere), aflate în 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-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 211 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru anul  
2017 pentru locuinţele realizate de Agenţia Naţională 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 212 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind trecerea în proprietatea gratuit ă a terenului aferent  
imobilului situat în Jimbolia, str.Corneliu Coposu nr. 40, cuprins în CF 405350, nr.topo 406000, 
cumpărat în baza Legii 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 213 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind  aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate 
de  

către Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii, conform Legii nr.34/1998, 
precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2017. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 214 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile  
sociale administrate şi finanţate din bugetul local pentru anul 2017. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 215 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind  modificarea şi completarea Agendei cultural-sportive a  
Oraşului Jimbolia 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 Siminiuc – care agenda va rămâne pentru anul viitor? Cea care aţi aprobat-o majoritatea 

data trecută sau aceasta. Aici scrie 2016, dar cred ca trebuia 2017. 
D-l Niţoi – acum hotărâm modificarea agendei pe anul 2016. 
D-şoara Siminiuc – de ec modoficăm ce a fost deja? 
D-l Postelnicu – pentru că sunt activităţi care nu au avut loc, sau includem activităţi noi, sau sunt 

sume care nu s-au cheltuit. 
D-şoara Siminiuc – aş vrea ca toate aceste activităţi să aibă câte un proiecţel, să ştim şi noi cine ce 

face, inclusiv acel raport de activităţi la final. Eu chiar ştiu ce se întâmplă cu activităţile din oraş, ştiu cine 
participă. Şi ca idee, din 56 de activităţi, 33 sunt ale Casei de Cultură, care nu are director. 

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

HOTĂRÂREA NR. 216  
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind  aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 
executare,  

de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 217 

 
 Probleme ale comisiilor de specialitate: 
 Din partea comisiei de urbanism: 
 D-l Prcsina  dacă tot vom avea foc de artificii la sfârşitul anului în centrul oraşului, să se ridice 
materialele de contrucţii din zonă. 
  

Probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu prezintă solicitarea Liceului Tehnologic Jimbolia privind asigurarea finanţării 

necesare funcţionării claselor sub media prevăzută de lege în anul şcolar 2017-2018. 



D-l Ciofiac supune aprobării emiterea acordului de principiu care se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

D-l Postelnicu – în legătură cu solicitarea d-şoarei siminiuc, vom da comanda de legitimaţii. 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Ciofiac 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,  
  Ciofiac Ioan 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 


