
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

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

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
D-na Ferescu Laura Mărioara se alege preşedinte de şedinţă 

pentru  o perioadă de două luni. 
 
 
 

Nr.  94 din 12 mai 2017 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     
     Ferescu Laura Mărioara 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului 

Jimbolia pe anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4123 din 09.05.2017 prin care se propune 

modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  
pe anul 2017; 

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 2017, conform anexelor I şi II 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; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 

 
 
Nr. 95  din 12 mai 2017             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Ferescu Laura Mărioara 
  
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 12 mai 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 

Preşedinte de  şedinţă: d-na ferescu Laura Mărioara. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absenţi – d-l Boss, d-l Persecă şi d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 232 din 

09.05.2017. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a 
oraşului Jimbolia pe anul 2017.  

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 94 din 12 mai  2017 preşedinte de 

şedinţă este d-na Ferescu Laura Mărioara. 
 D-Ferescu supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind  modificarea şi completarea Agendei 
cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2017.  

D-na Ferescu – s-au luat sume de la deplasarea în Brazilia şi s-au repartizat la două  
noi activităţi. 

D-l Postelnicu – este vorba de suma de 40.000 lei, pe care am luat-o de la acţiunea 
“Turneu Brazilia” a formaţiei de Dansuri Şvăbeşti Jimbolia”, care s-a repartizat la două 
activităţi: “Simpozion international de creaţie artistică “Ştefan Jager” – 20.000 lei şi “Parcul 
cu poveşti” – 20.000 lei. 

D-l Tinei – cât costă achiziţia magicianului? 
D-l Postelnicu – 9000 lei. 
D-l Tinei – avem director la Casa de cultură? Casa de cultură are un Regulament de 

organizare şi funcţionare? 
D-l Niţoi – nu este director la Casa de cultură. Este Regulament de organizare si 

functionare al Primăriei. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se  

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 95 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Ferescu 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,                            
                           Ferescu Laura Mărioara 

SECRETAR 
 Niţoi Ionel                            

 


