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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demarării investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş”  propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL în anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1334/20.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării investiţiei „Reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş”  propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL în anul 2017; 

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 demararea investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş”  propusă pentru finanţare pe 
programul PNDL în anul 2017, conform proiectului nr. 553/2017, elaborat de către SC 
EUROFUNCTION SRL. 

Art. 2.  – Valoarea investiţiei este de 13.202.745,80 lei, din care 412.150,60 lei este 
cofinanţarea din bugetul local.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demarării investiţiei „Realizare sistem de canalizare 
pluvială şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”  propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL în anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1335/20.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării investiţiei „Realizare sistem de 
canalizare pluvială şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”  propusă pentru finanţare 
pe programul PNDL în anul 2017; 

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 demararea investiţiei „Realizare sistem de canalizare pluvială 
şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL 
în anul 2017, conform proiectului nr. 554/2017, elaborat de către SC EUROFUNCTION 
SRL. 

Art. 2. – Valoarea investiţiei este de 24.792.590,39 lei, din care 1.236.539,42 lei 
este cofinanţarea din bugetul local.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demarării investiţiei „Extindere clădire şcolară cu regim 
de înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33” propusă 
pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1338/20.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării investiţiei „Extindere clădire 
şcolară cu regim de înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33” 
propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017; 

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 demararea investiţiei „Extindere clădire şcolară cu regim de 
înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33” propusă pentru finanţare pe 
programul PNDL în anul 2017, conform proiectului nr. 87/2017, elaborat de către SC 
EUROFUNCTION SRL. 

Art. 2.  – Valoarea investiţiei este de 1.742.115,39 lei, din care 46.407,286 lei este 
cofinanţarea din bugetul local.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu 
bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. 
Republicii, nr. 21”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 
2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1337/20.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu 
bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, 
nr. 21”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017; 

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 demararea investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, 
cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”  propusă 
pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017, conform proiectului nr. 89/2017, 
elaborat de către SC EUROFUNCTION SRL. 

Art. 2.  – Valoarea investiţiei este de 3.545.428,18 lei, din care 87.037,149 lei este 
cofinanţarea din bugetul local.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu 
servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M 
parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44”  propusă 
pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1336/20.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea 
mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL în 
anul 2017; 

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 demararea investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în 
regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. 
Gheorghe Doja, nr. 44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017, 
conform proiectului nr. 88/2017, elaborat de către SC EUROFUNCTION SRL. 

Art. 2.  – Valoarea investiţiei este de 1.472.162,80 lei, din care 38.713,081 lei este 
cofinanţarea din bugetul local.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime 
parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”  propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL în anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1336/20.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime 
parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”  propusă pentru finanţare pe 
programul PNDL în anul 2017; 

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 demararea investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime parter în 
localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”  propusă pentru finanţare pe programul 
PNDL în anul 2017, conform proiectului nr. 86/2017, elaborat de către SC 
EUROFUNCTION SRL. 

Art. 2. – Valoarea investiţiei este de 2.100.128,74 lei, din care 52.767,07 lei este 
cofinanţarea din bugetul local.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completarii Organigramei şi Statelor 
de funcţii pe anul 2017 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1132 din 15.02.2017 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării 
organigramei şi statelor de funcţii pe anul 2017 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 15 din  HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre 
autoritatile administratiei publice locale, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 
privind aprobarea normativelor de personal, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

Cu respectarea avizului pentru structura organizatorică a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia, emis de către Ministerul Sănătăţii cu nr. XI/A/1051/FB/878/06.02.2017; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii, 

pentru anul 2017, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia,  conform anexelor 1, 2 şi 3, care 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 ; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la consurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 1133 din 15.02.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la consurs 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 scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, medic specialist medicină internă la Secţia Medicină 
Internă, poz. 5 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, medic specialist pediatrie la Compartiment pediatrie, 
poz. 34 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, medic specialist epidemiologie la Compartiment de 
prevenire a Infecţiilor Asociante Asistenţei Medicale, poz. 149 din Statul 
de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, medic specialist oftalmologie la Ambulator Integrat, poz. 
206 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, medic specialist psihiatrie la Ambulator Integrat, poz. 
205 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea inventarului la 31.12.2016 la S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 1214 din 15.02.2017 al Serviciului buget, contabilitate prin care se 

propune aprobarea inventarului la 31.12.2016 la S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L.; 
Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată prin 

O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii patrimoniului,; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă inventarul la 31.12.2016 la SC Peisaj Hosta SRL, după cum urmează: 

- Mijloace fixe – 888.778,08 lei 
- Materiale consumabile – 3.468,35 lei 
- Ambalaje – 890,00 lei 
- Obiecte de inventar pe stoc – 0 lei 
- Mărfuri – 20.253,60 lei 
- Obiecte de inventar în folosinţă – 104.045,58 lei 
- Bunuri în folosinţă de la Primăria Jimbolia – 328.698,22 lei 

 
Art. 2. – Se aprobă casarea mijloacelor fixe amortizate complet în valoare de 16.177,52 

lei, a obiectelor de inventar care nu mai îndeplinesc condiţiile tehnice de utilizare în valoare de 
14.611,91 lei şi a ambalajelor în valoare de 890 lei. 

 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publiă locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
- Peisaj Hosta SRL 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. pe anul 2017 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 760 din  13.02.2017 al serviciului buget, contabilitate,  
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta SRL pe anul 2017; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. pe anul 2017, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din hotărâre. 

  
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; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea majorării salariilor brute ale personalului angajat la 
SC Peisaj Hosta SRL, începând cu data de 01.03.2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1215 din 15.02.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea majorării salariilor brute 
ale angajaţiilor SC Peisaj Hosta SRL, care nu au intrat sub incidenţa H.G. nr. 1/2017, 
cu un procent de 16%, începând cu data de 01.03.2017; 

Ţinând cont de hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor SC Peisaj Hosta 
SRL din sedinţa din data de 22.02.2017 prin care s-a aprobat majorarea cu 200 de lei 
a salariului brut al personalului angajat la SC Peisaj Hosta SRL, care se adaugă la 
salariul brut al lunii ianuarie 2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (3) lit. „b” şi  alin.(6) şi   
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 . – Începând cu data de 01.03.2017, salariile brute ale personalului 

angajat la SC Peisaj Hosta SRL, se majorează cu 200 lei, care se adaugă la salariul 
brut al lunii ianuarie 2017. 

 
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, patrimoniu, resurse umane; 
-    S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia 
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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 2017 la Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1193 din 14.02.2017 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea statelor 
de funcţii pentru anul 2017 ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi 
activităţilor autofinanţate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, a O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, actualizată şi a O.U.G. nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, actualizată; 

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 
2017,  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 pentru terenului concesionat, situat 
în intravilanul oraşului Jimbolia,  zona blocuri, str. Republicii, în suprafaţă 
de 25 mp,  
propus spre vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul 1134/13.02.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 

însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat,  ce 
urmează a fi vândut proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului 
de evaluare întocmit de către SC SAUROCAD SRL, teren ce aparţine domeniului privat al 
oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, ce 

urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

concesionarul
ui 
 

Adresa terenului Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC 

SAUROCAD 
SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesi
onat 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectul 
constractului 

1. Kiss Mihai Jimbolia, teren 
intravilan, zona 

blocuri,  str. 
Republicii 

 
 
404352 

 
 

15030/
2 

 
 

13.12.2016 

 
 

B 

 
 

25 

 
 

590 

Construire garaj 
auto 

 
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; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în 
Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii, în suprafaţă de 25 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 1131 din 13.02.2017  al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de d-l Kiss Mihai, în calitate de 
concesionar al terenului, situat în Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii, în suprafaţă de 25 
mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, prin care se propune vânzarea, fără 
licitaţie publică, a suprafeţei de 25 mp cu preţul de 590 lei (5,2 euro/mp), conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 13.12.2016, la care 
se va adăuga TVA; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-l Kiss Mihai,  a 

suprafeţei de 25 mp, situată în Jimbolia, zona blocuri, str. Repiblicii, înscrisă în CF nr. 
404352, nr. topo. 15030/2. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 590 lei   (5,2 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la 
data de 13.12.2016, la care se adaugă TVA. 

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                               -    Compartimentului administraţie publică locală ; 
                               -    Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
         -     d-lui Kiss Mihai 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Grozăvescu, nr. 14, propus spre vânzare în baza Legii 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  1155 din 13.02.2017 al Serviciului impozite și taxe locale prin 

care se propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul 
situat în Jimbolia, str. Grozăvescu, nr. 14,  întocmit de către S.C. SauroCad;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi 
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. 

Grozăvescu, nr. 14, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele 

solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. CF. 
 

Nr. 
topografic 

Numărul și 
data raportului 

de evaluare  
întocmit de 

S.C. SauroCad 

Suprafața 
clădirii de 
locuit și 

dependințe 
(mp.) 

Valoarea 
clădirii 

(lei) 

1 Pavel 
Clementin 

Str. 
Grozăvescu, 

nr. 14 

402890 4858 2019 din 
05.12.2016 

85,80 10.810 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Mărăşeşti, nr. 60, ap. 4/B/4, propus spre vânzare în baza Legii 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  1156 din 13.02.2017 al Serviciului impozite și taxe locale prin 

care se propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul 
situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 60, ap. 4/B/4,  întocmit de către S.C. SauroCad;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi 
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. 

Mărăşeşti, nr. 60, ap. 4/B/4, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele 

solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. CF. 
 

Nr. 
topografic 

Numărul și 
data raportului 

de evaluare  
întocmit de 

S.C. SauroCad 

Suprafața 
clădirii de 
locuit și 

dependințe 
(mp.) 

Valoarea 
clădirii 

(lei) 

1 Paladi Mariţa Str. Mărăşeşti, 
nr. 60, ap. 

4/B/4 

400410-C1 400410-
C1-U5 

2016 din 
239.11.2016 

79,80 11.970 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului impozite și taxe locale; 
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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. Dr. Victor Babeş, nr. 12, cuprins în C.F. nr. 405355, topo. 
nr. 3845, 3846, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1152 din  13.02.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Dr. Victor Babeş, nr. 12, cuprins în C.F. nr. 405355, topo. nr. 3845, 
3846, 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 Bostan Gheorghe şi  

Bostan Ioana a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Dr. Victor Babeş, nr. 12, 
cuprins în C.F. nr. 405355, topo. nr. 3845, 3846, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 431 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 455 mp curte, 1266 mp grădină va plăti în 
continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 13, cuprins în C.F. nr. 400601, topo. 
nr. 3416, 3417, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1210 din  15.02.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 13, cuprins în C.F. nr. 400601, topo. nr. 3416, 
3417, 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 Teuca Ioan şi  

Teuca Angelica a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 
13, cuprins în C.F. nr. 400601, topo. nr. 3416, 3417, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, 
în suprafaţă de 501 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 75 mp curte şi 193 mp grădină va plăti în 
continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea capacităţii (numărul de locuri) la Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilităţi „Nu m ă uita” Jimbolia  
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1189  din  15.02.2017 al Serviciului Public de Asistenţă  

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de stabilire a capacităţii, 
respectiv a numărului de locuri, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă 
uita” Jimbolia; 

În conformitate cu „Memoriul de arhitectură” privind Reabilitarea, extinderea 
şi echiparea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi Nu mă uita şi cu Ordinul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii sociale ŞI Familiei-Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi; 

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 stabileşte capacitatea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi  

„Nu mă uita” Jimbolia la 30 de locuri. 
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 Public de Asistenţă Socială 
- Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita” 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere  
şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2016 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1282 din 17.02.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare 
(bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2016 la S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L.; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi  
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2016 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform anexelor, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – (1) Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2016,  în 
sumă de 111.864,46 lei, pentru constituirea de rezerve în sumă de 6.247 lei. 

(2) Diferenţa de profit nerepartizat, în sumă de 105.617 lei, rămâne la 
dispoziţia S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pentru dezvoltarea societăţii în anul 2017. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, 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 buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1327 din 20.02.2017 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din 
oraşul Jimbolia; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din 

Oraşul Jimbolia, după cum urmează: 
a) Dezlipire  terenuri 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 402553 Jimbolia, nr. 
topo. 402553, în suprafaţă de 10.827 mp, în două parcele, după cum 
urmează: 
- imobil înscris în CF nr. 405464 Jimbolia, nr. topo. 405464, în 

suprafaţă de 9.827 mp.  
- imobil înscris în CF nr. 405464 Jimbolia, nr. topo. 405464, în 

suprafaţă de 1.000 mp. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire 
pentru obiectivul „Construire hal ă în regim de magazie utilaje 
agricole”, ce urmează a fi construit de către SC Cesil SRL 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1445 din 23.02.2017 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune prelungirea, cu 6 luni de zile, a termenului de 
obţinere a autorizaţiei de construire pentru obiectivul „Construire hal ă în regim de 
magazie utilaje agricole”, ce urmează a fi construit de către SC Cesil SRL; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 
45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă prelungirea, cu 6 luni de zile, a termenului de obţinere a 

autorizaţiei de construire pentru obiectivul „Construire hal ă în regim de magazie 
utilaje agricole” , ce urmează a fi construit de către SC Cesil SRL. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 23 februarie 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Ciuciulete Petru. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absentează: d-l Fechete şi d-l Persecă. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia: d-şoara Cîrlig Daniela, managerul spitalului 

şi d-na Buciuman Adriana, directorul economic al spitalului. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 18 din 18.01.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru anul 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statelor de 
funcţii pe anul 2017 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului la 31.12.2016 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la S.C. 

Peisaj Hosta S.R.L. 
6. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor brute a angajaţilor SC Peisaj Hosta SRL, 

începând cu 01.03.2017. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii pe anul 

2017 la Primăria Oraşului Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat situat în 

Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii, înscris în C.F. nr. 404352, topo. 15030/2, în suprafaţă 
de 25 mp, propus spre vânzare. 

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  concesionat situat în 
Jimbolia, zona Gării, str. Republicii, înscris în C.F. nr. 404352, topo. 15030/2, în suprafaţă de 
25 mp. 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Grozăvescu, nr. 14, C.F. 402890, topo, 4858, propus spre vânzare. 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Mărăşeşti, nr. 60, ap. 4/4/4, C.F. colectiv 400410-C1,  propus spre vânzare. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în Jimbolia, str. Dr. Victor Babeş, nr. 12, cuprins în CF 405355, nr. topo. 3845, 3846, 
cumpărat în baza Legii 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 13, cuprins în CF 400601, nr. topo. 3416, 3417, cumpărat 
în baza Legii 112/1995.  

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea capacităţii (numărul de locuri) la Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilităţi „NU MĂ UITA” din Jimbolia. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere 
şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2016 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  

16. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia. 

17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 



18. Probleme ale Primăriei. 

19. Diverse.          
Şi plusul la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timiş” propusă pentru finanţare pe programul 
PNDL în anul 2017. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiţiei „Realizare sistem de canalizare 
pluvială şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”  propusă pentru finanţare pe programul 
PNDL în anul 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiţiei „Extindere clădire şcolară cu 
regim de înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33” propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL în anul 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu 
regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”  propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL în anul 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în regim 
de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe 
Doja, nr. 44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiţiei „ aprobarea demarării investiţiei 
„Demolare clădire existentă şi construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim 
de înălţime parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”  propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL în anul 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire 
pentru obiectivul „Construire hal ă în regim de magazie utilaje agricole”, ce urmează a fi 
construit de către SC Cesil SRL. 
 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1 din 26 ianuarie 2017 preşedinte de 

şedinţă este d-l Ciuciulete Petru. 
D-l Ciuciulete supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017 

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

2017 care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Ciuciulete supune aprobării ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciuciulete supune aprobării plusul la ordinea de zi, cu menţiunea că punctele 1-6 se 

vor discuta înainte de ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea demarării investi ţiei „Reabilitarea  

şi modernizarea drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş” propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL 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 Postelnicu – este vorba de proiecte pe care le depunem spre finanţare pe Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 27 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind demar ării investi ţiei „Realizare sistem de  



canalizare pluvială şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” propusă pentru finanţare pe 
programul PNDL 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 28 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea demarării investiţiei „Extindere  
clădire şcolară cu regim de înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33” 
propusă pentru finanţare pe programul PNDL 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 Postelnicu – la şcoli şi grădiniţe este vorba de axa 10 pe POR pentru care am demarat 

studiile de fezabilitate. Pentru că nu s-a deschis finanţarea acestor lucrări pe POR, am zis să nu 
ratăm această  ocazie, să le depunem pe PNDL, ce se respinge pe PNDL, depunem pe POR. 

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

HOTĂRÂREA NR. 29 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare  
clădire existentă şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu 
bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”  
propusă pentru finanţare pe programul PNDL 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 30 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare  

clădire existentă şi construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea 
mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, 
str. Gheorghe Doja, nr. 44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 31 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare  



clădire existentă şi construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime 
parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”  propusă pentru finanţare pe 
programul PNDL 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-şoara Siminiuc – acolo sunt 6-7 familii, ce facem cu ele? 
D-l Postelnicu – o să căutăm o soluţie în momentul în care se aprobă proiectul spre 

finanţare. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 32 
 

D-l Ciuciulete – începem să discutăm punctele de pe ordinea de zi şi dau cuvândul 
reprezentanţilor Spitalului pentru prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia pentru anul 2016. 

D-na Buciuman prezintă sitaţia financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe anul 
2016. 

D-l Prcsina – am înţeles că aţi avut control de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
care a lăsat mai multe măsuri. În raport aţi scris că lucrările se vor efectua în limita fondurilor 
disponibile. Din câte ştiu eu pe ei nu îi interesează dacă sunt fonduri. 

D-şoara Cîrlig – convenţia mea cu ei este să începem investiţia, care este foarte mare. 
Vom începe cu punctele mai sensibile, în ordinea priorităţilor. Vin în control multe instituţii şi 
toate lasă măsuri. Nu le putem face toate deodată. Trebuie să prioritizăm. 

D-l Tinei  – am văzut că doar 3 primării au respectat înţelegearea. 
D-şoara Cîrlig – am discutat cu primarii şi anul acesta nu mai primim nici aceste sume. 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării  

Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2017 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-şoara Cîrlig – este vorba de modificarea pe care aţi aprobat-o anul trecut. Am înfiinţat la 

ambulator cabinetul de psihiatrie şi am făcut transferuri de paturi de la o secţie la alta pentru 
optimizarea indicelui de ocupare al paturilor. 

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

HOTĂRÂREA NR. 33 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante 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 Flore – fiind ultimul punct legat de spital, aş vrea să întreb ce facem cu parcarea? 
D-l Postelnicu – a rămas că noi o să deschidem gardul spre parcarea de la ştrand şi poliţia 

să îi amendeze pe cei care parcheză pe marginea drumului. 
D-na Ferescu – nu cred că parcarea de la ştrand va rezolva problema, mai ales pe perioadă 



sezonului estival, când sunt foarte multe maşini la strand. 
D-l Ciuciulete – o să discutăm cu directorul de la Drumurile Naţionale să lărgim parcarea 

existentă, dacă este posibil. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 34 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea inventarului la 31.12.2016 la S.C.  
Peisaj Hosta S.R.L. 

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 Ciuciulete – punctele legate de Peisaj Hosta au fost discutate în şedinţa A.G.A. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 35 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe  
anul 2017 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 36 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind majorarea salariilor brute a anga jaţilor SC  
Peisaj Hosta SRL, începând cu 01.03.2017 

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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 37 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării Statelor  
de funcţii pe anul 2017 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 38 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru  



terenul concesionat situat în Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii, înscris în C.F. nr. 
404352, topo. 15030/2, în suprafaţă de 25 mp, propus spre vânzare. 

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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 39 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului   
concesionat situat în Jimbolia, zona Gării, str. Republicii, înscris în C.F. nr. 404352, topo. 
15030/2, în suprafaţă de 25 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-şoara Siminiuc – de ce se vinde fără licitaţie? 
D-l Niţoi – pentru concesiune a fost licitaţie. Persoana care câştigă la licitaţie este obligată 

să construiască obiectivul pentru care a concesionat terenul, să-l întabuleze, apoi, dacă doreşte 
poate cumpăra terenul.  

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

HOTĂRÂREA NR. 40 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  însuşirea raportului de evaluare pentru  
imobilul situat în Jimbolia, str. Grozăvescu, nr. 14, C.F. 402890, topo, 4858, propus spre 
vânzare. 

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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 41 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru  
imobilul situat în Jimbolia, str. M ărăşeşti, nr. 60, ap. 4/4/4, C.F. colectiv 400410-C1,  propus 
spre vânzare. 

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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 42 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului  
aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Dr. Vic tor Babeş, nr. 12, cuprins în CF 405355, nr. 
topo. 3845, 3846, 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 43 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului 
aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mihai E minescu, nr. 13, cuprins în CF 400601, nr. 
topo. 3416, 3417, 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 44 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind stabilirea capacităţii (numărul de locuri) la  
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „NU M Ă UITA” din Jimbolia. 

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

hotărâre.  
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 45 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare (bilan ţ, contul  
de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2016 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 46 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele 
imobile 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-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 47 
 



D-l Ciuciulete prezintă referatul privind prelungirea termenului de obţinere a  
autorizaţiei de construire pentru obiectivul „Construire hală în regim de magazie utilaje 
agricole”, ce urmează a fi construit de către SC Cesil 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-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 48 

 
Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei sociale: 
D-l Toth – aţi avut la mape Raportul privind activitatea asistenţilor personali 

desfăşurată în semestrul II al anului 2016, precum şi Raportul privind serviciile şi 
adctivităţile desfăşurate de către asistentul medical comunitar din cadrul Serviciului Public 
de Asistenţă Socială pe semestrul II al anului 2016. Dacă aveţi întrebări legate de aceste 2 
rapoarte? 

D-l Tinei  – ce înseamnă educarea populaţiei pentru sănătate? 
D-l Toth – avem angajat asistent medical comunitar, care are atribuţii în acest sens. 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Prcsina – la ieşirea de la CRH pe Drumul Naţional nu este niciun indicator, au fost 

două accidente ieri. Care este situaţia centralei termice de la gară? 
D-l Postelnicu – nu am primit oferte pentru documentaţia de demolare. Vrem să vedem cât 

costă demolarea. Am avut într-o discuţie în Consiliu variantă să o scoatem la licitaţie, dar  în acest 
caz trebuie să găsim o soluţie să nu rămână în paragină, să îi punem sarcini cumpărătorului. 

D-l Prcsina - să se finalizeze rampele de trecere din porţiunea astfaltată între BCR şi Gară. 
Să se astupe groapa de pe str. Albinelor, colţ cu Republicii. 

D-l Postelnicu – vor începe lucrările la canalizare şi se va tăia şoseaua, nu are rost să 
intervenim acum. 

D-l Prcsina – am putea să informăm cetăţenii în legătură cu graficul de lucrări de la 
canalizare, cel puţin să le spunem când încep lucrările pe anumite străzi. 

D-l Flore – o să se mai monteze locuri de joacă? 
D-l Postelnicu – o să punem pe lista de investiţii, în funcţie şi de sumele pe care le primim. 
D-l Boss – clădirea primăriei când intră în renovare? 
D-l Postelnicu – vrem în acest an, dar este o lucrare mare, cuprinde şi clădirea veche a 

Şcolii Gimnaziale. 
D-şoara Siminiuc – trotuarele au devenit şosele; 

- am înţeles că a fost maşina să ridice câini, dar la Carpaţi au închis porţile cu câinii înăuntru, 
care acum  
sunt iar pe străzi; 
- la Stadionul Unirii se poate pune pietriş de la drum până la intrare şi să primesască un 
tomberon pentru gunoi? 
- să se facă marcaje pietonale prin oraş, să nu se mai parcheze masini pe trecerile de 

pietoni. 
D-l Postelnicu – în legătură cu ridicarea câinilor aşa este, la Carpaţi ne-au blocat accesul în 
curte. 
D-l Ciofiac – la Stadionul Unirii eu personal am dus tomberon. 
D-l Postelnicu  – după ce avem buget şi în funcţie de lucrările de la canalizare vom face 
marcajele. 
D-l Tinei  – PIDU mai este sub monitorizare?  Pe Calea Timişorii, oamenii şi-au luat lemne 
şi s-au  

prăbuşit pistele. Bicicliştii nu mai pot trece prin acele locuri. Înseamnă că acolo nu a fost fundaţie. 



D-l Postelnicu -  a fost fundaţie pentru biciclete, nu pentru maşini de tonaj mare. 
D-l Kasa – începe primăvara şi revenim la aruncatul gunoaielor  prin oraş, la căruţe 
neîmatriculate,  

conduse de copii care circulă pe drumul public; 
-cum rămâne cu proiectul cu ce pomi vrem să plantăm pe fiecare stradă după ce se termină 
canalizarea? 
- în legătură cu imaginea Consiliului Local în oraş, este aşa cum o merităm pe de o parte, iar pe de 
altă parte este aşa cum permitem noi să îşi formeze imaginea despre noi. Oamenii din oraş trebuie 
să înţeleagă un lucru, oraşul aparţine jimbolienilor, putem să facem un pliant în care să spunem ce 
aşteptări avem noi de la ei, nu numai ce aşteptări au cetăţenii de la noi. Eu vreau ca, în oraşul 
acesta, când cineva vede pe altcineva că aruncă gunoi pe stradă, să îi atragă atenţia. Dacă sunt 50 
de oameni care aruncă gunoi, noi amendăm 40, din care sigur la 30 dintre ei o să le pese şi nu vor 
mai face. 
- să convocăm o discuţie cu intreprinzătorii cu greutate din oraş, cărora să le facem cunoscute 
proiectele noastre, să îi sensibilizăm. San Giorgio văd că au dat 5.000 de lei la spital, asta ar trebui 
să ne bucure? E o jignire implicarea cu 5000 de lei a unei firme care lucrează 6000 ha teren. Şi-au 
dus sediul în Arad, impozitul nu mai vine la Jimbolia. La fel şi cei care au devenit milionari în 
acest oraş, să facă bine să dea ceva comunităţii. Vreau ca toţi colegii din consiliu să vină cu 
propuneri şi cu soluţii. 
 D-l Tinei – a fost o întâlnire cu oamenii de afaceri din Jimbolia şi cu ADR Vest. 
Dumneavoastră aţi ştiut, d-le Kasa? 
 D-l Kasa – nu. 
 D-l Postelnicu – cei de la ADR ne-au solicitat sala pentru întalnire. Ei s-au ocupat cu 
invitarea participanţilor şi cu promovarea evenimentului. Noi am pus pe site. Nu a fost iniţiativa 
noastră. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Ciuciulete 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,  

  Ciuciulete Petru 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 


