
 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

 HOTĂRÂREA 
 
 privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Corneanu Constantin 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea nr. 121/ 29 iunie 2017 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier al d-lui Persecă Larion-Ioan şi declararea ca vacant a unui post de 
consilier local, pe lista Partidului Social Democrat, în cadrul Consiliului Local Jimbolia şi 
raportul comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier 
pentru d-l Corneanu Constantin; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) şi art.45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-l Corneanu Constantin în 

Consiliul Local al oraşului Jimbolia. 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 
- d-lui Corneanu Constantin. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la concurs a unui post vacante existent la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 7767 din 28.08.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant existent 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 următorului post vacant existent la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, medic specialist obstetrică-ginecologie la Compartiment 
Obstetrică Ginecologie, poz. 49 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 modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2017 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7817  din 23.08.2017 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea  

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 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 modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017, după cum urmează : 
- La Cap. C – Dotări , se reduce punctul 1 – Aparat de anestezie (Spital) cu suma de 
109,1 mii lei, se reduce punctul 2 – Pensă cistoscop (Spital) cu suma de 0,6 mii lei, se 
reduce punctul 4 – Cuptor gastronomic profesional (Spital) cu suma de 2 mii lei; se 
reduce punctul 5 – Foarfecă endo artroscopie (Spital), cu suma de de 0,4 mii lei, se 
reduce punctul 6 – Pensă de prindere artroscopie (Spital)  cu suma de 1,2 mii lei, se 
reduce punctul 7 – Pensă punch (Spital) cu suma de 2,2 mii lei, se reduce punctul 9 – 
Holter EKG (Spital) cu suma de  4 mii lei, se introduce un nou punct 10 – Holter 
monitorizare tensiune arterială (Spital) în valoare de 5,5 mii lei, se introduce un nou 
punct 11 – Coagulometru automat (Spital) – în valoare de 70 mii lei şi se introduce un 
punct nou 12 – Analizor de gaze sanguine (Spital)  în valoare de 35 mii lei, rezultând  un 
Total Dotări  de 187,05 mii lei; 
- la Alte cheltuieli de investiţii , se modifică denumirea punctului 4 – Proiect tehnic 
pentru achiziţie sistem de avertizare incendii (Spital) şe se suplimentează cu suma de 9 
mii lei, rezultând  un Total Alte cheltuieli de investiţii  de 51,7 mii lei și un Total 
General de 238,75 mii lei. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

Nr.    158    din 31 august  2017                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Flore Gheorghe Cristian 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  



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. 7687 din 18.08.2017 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) Actualizare date imobil – rectificare suprafaţă în CF, astfel: 

- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 402144 Jimbolia, nr. topo. 
2270, 2271, rectificare de la 2.593 mp (conform CF nr. 402144 
Jimbolia) la 2.698 mp, conform măsurătorilor din teren. 
 

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  atribuirea, prin încredinţare directă, Societăţii Comerciale Peisaj 
Hosta SRL a contractului de Servicii de curăţenie, întreţinere şi deszăpezire 
stradală în oraşul Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8033 din 29.08.2017 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune atribuirea, prin încredinţare directă, Societăţii Comerciale 
Peisaj Hosta SRL a contractului de Servicii de curăţenie, întreţinere şi deszăpezire 
stradală în oraşul Jimbolia; 

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. a pct. 14 şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă atribuirea, prin încredinţare directă, Societăţii Comerciale 

Peisaj Hosta SRL a contractului de Servicii de curăţenie, întreţinere şi deszăpezire 
stradală în oraşul Jimbolia. 

 
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; 
- SC Peisaj Hosta SRL. 
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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. Mărăşeşti, nr. 45, ap 10, cuprins în C.F. nr. 402456-C1-U2, 
topo. nr. 402456-C1-U2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7551 din  11.08.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap 10, cuprins în C.F. nr. 402456-C1-U2, topo. nr. 402456-C1-
U2, 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 Baras Eugen şi  

Baras Ramona a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap 10, 
cuprins în C.F. nr. 402456-C1-U2, topo. nr. 402456-C1-U2, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 295 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 212 mp curte 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. Spre Nord, nr. 12, cuprins în C.F. nr. 405596 topo. nr. 1290, 
1291, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7444 din  08.08.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 12, cuprins în C.F. nr. 405596 topo. nr. 1290, 1291, 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 Tătaru Vasile şi  

Tătaru Maria a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 12, cuprins în 
C.F. nr. 405596 topo. nr. 1290, 1291, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 334 
mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 119 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. Dr.Victor Babeş, nr.19, cuprins în C.F. nr. 400175 topo. nr. 
400175, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7353 din  04.08.2017 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.19, cuprins în C.F. nr. 400175 topo. nr. 400175, 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 Nechifor Elena şi  

Nechifor Gheroghe a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Dr.Victor Babeş, nr.19, 
cuprins în C.F. nr. 400175 topo. nr. 400175, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă 
de 494 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 417 mp. curte şi arabil 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 modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia nr. 133 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Calea 
Timi şorii, nr.23, cuprins în C.F. nr. 401345, topo. nr. 1741,1742, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995 
 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7290 din 03.08.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune  modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia nr. 133 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în proprietate a 
terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr.23, cuprins 
în C.F. nr. 401345, topo. nr. 1741,1742, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se  aprobă modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia nr. 133 din 29 iunie 2017, care va avea următorul cuprins: 

 
 „ Art. 1. -Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului Hazaparu Vasile a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, Str.Calea Timişorii nr.23 cuprins în C.F. 
nr.401345, topo nr.1741, 1742, cumpărat în baza Legii  nr.112/1995 în suprafaţă de 763 mp. 

Pentru diferenţa de teren, în suprafaţă de 158 mp. grădină, va plăti în continuare chirie 
sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.” 
 

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 impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA                                           

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia nr. 134 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Calea 
Timi şorii, nr.34, ap. 1+2, cuprins în C.F. nr. 402144, topo. nr. 2270, 2271, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7289 din 03.08.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune  modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia nr. 134 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în proprietate a 
terenului aferent imobilului situat în   oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr.34, ap.1+2, 
cuprins în C.F. nr. 402144, topo. nr. 2270, 2271, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se  aprobă modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia nr. 134 din 29 iunie 2017, care va avea următorul cuprins: 

 
 „ Art. 1. -Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei Rus Marinica a terenului 
aferent imobilului situat în Jimbolia, Str.Calea Timişorii nr.34, ap. 1+2, cuprins în C.F. nr. 
402144, topo. nr. 2270, 2271, cumpărat în baza Legii  nr.112/1995 în suprafaţă de 501 mp. 

Pentru diferenţa de teren, în suprafaţă de 562 mp. grădină, va plăti în continuare chirie 
sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare.” 
 

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 impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în intravilanul 

oraşului Jimbolia,  str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2, în suprafaţă de 562 mp, 
propus spre vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 8012/29.08.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului  ce urmează a fi vândut 
proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de 
către SC Sauro Cad 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, ce urmează a  
fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa terenului Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC Sauro Cad 

SRL 

Supraf. 
teren 

diferenţă 
pentru 
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA   

1. Rus Marinica Jimbolia, , str. 
Calea Timişorii, 
nr. 34, ap. 1+2 

 
402144 

 
2270, 
2271 

 
 

10.08.2017 

 
 

562 

 
 

13.570 lei 
 

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 ce aparţine de locuinţa din Jimbolia, 
str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 6365 din 29.08.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de d-na Rus Marinica, în calitate de proprietar al locuinţei 
cumpărată în baza Legii 112/1995 prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 
562 mp cu preţul de 13.570 lei, conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la 
data de 10.08.2017, 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-na Rus Marinica,  a suprafeţei 

de 562 mp, situată în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2, înscrisă în CF nr. 402144, nr. topo. 
2270, 2271. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 13.570 lei  stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 10.08.2017, 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-nei Rus Marinica 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Petrovics Liviu aflat în 
stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 7983 din 28.08.2017 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 2.101 lei, 
reprezentând amenzi, şi a sumei de 116 lei restituire ajutor de încălzire aplicată 
debitorului Petrovics Liviu cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, 
care a decedat în data de 02.07.2017; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 2.101 lei,  
reprezentând amenzi şi a sumei de 116 lei restituire ajutor de încălzire, aplicată 
debitorului Petrovics Liviu cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, 
care a decedat în data de 02.07.2017. 
 

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

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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Bulancea Maricel aflat în 
stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 7984 din 28.08.2017 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 90 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Bulancea Maricel cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. C. D. Gherea, nr. 15, care a decedat în data de 30.01.2016; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 90 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Bulancea Maricel cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. C.D. Gherea, nr. 15, care a decedat în data de 30.01.2016. 
 

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

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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. GEMUESE GARTEN S.R.L., 
radiată din Registrul Comerţului Bra şov 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 7985 din 28.08.2017 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 68.980 lei, 
reprezentând datoriile acumulate de debitorul S.C. GEMUESE GARTEN S.R.L., CUI 
18321909, societate radiată din Registrul Comerţului Braşov; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 68.980 lei,  
reprezentând datoriile acumulate de debitorul S.C. GEMUESE GARTEN S.R.L., CUI 
18321909, societate radiată din Registrul Comerţului Braşov. 
 

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

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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. STAVARACHI S.R.L., radiată 
din Registrul Comerţului Timi ş 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 7986 din 28.08.2017 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 3.262 lei, 
reprezentând datoriile acumulate de debitorul S.C. STAVARACHI S.R.L., CUI 
11499934, societate radiată din Registrul Comerţului Timiş; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 3.262 lei,  
reprezentând datoriile acumulate de debitorul S.C. STAVARACHI S.R.L., CUI 
11499934, societate radiată din Registrul Comerţului Timiş. 
 

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

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

 
 

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

anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7686 din 17.08.2017 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 anexei I 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; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
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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.Bîrzava, nr. 1, cuprins în C.F. nr. 405313, topo. nr. 3862, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7791 din  21.08.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str.Bîrzava, nr. 1, cuprins în C.F. nr. 405313, topo. nr. 3862, 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 Mathias Adrian şi  

Mathias Iasmina a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 1, cuprins în 
C.F. nr. 405313, topo. nr. 3862, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 467 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 Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timi ș, în perioada 2014-
2020” – localitatea Jimbolia 

 
Consiliul Local al oraşului Jimbolia  
Văzând referatul nr. 7982 din  28.08.2017 al Serviciului Urbanism, amenajarea  

Teritoriului prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în 
perioada 2014-2020” – localitatea Jimbolia; 

Analizând ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Timi ș, în perioada 2014-2020” – localitatea Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 3 (OS3.2) şi ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată; 

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, conform 
art. 36 alin. 2 lit.b si c, art. 45 alin. 1, art.115 alin. 1, lit b și alin 3; 

 
HOTĂRÂŞTE: 

 
Art. 1.  - Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de ap ă și apă uzată din județul Timi ș, în perioada 2014-2020” – localitatea Jimbolia, 
cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzut la Art. 1. se asigură din:  Fonduri 
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la 
bugetele locale și contribuția operatorului regional Aquatim S.A. (fonduri proprii sau împrumuturi de la 
Instituţii Financiare Internaționale / bănci comerciale). 

Art. 3.  Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în domeniul 
public al localității Jimbolia. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea 
obiectivelor propuse în proiect.  
   Art. 4. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte primarul al oraşului Jimbolia, d-l Postelnicu Darius Adrian. 

Art. 5.  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  Urbansim, Amenajarea Teritoriului; 
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă-Canal Timiş 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind închirierea unei suprafeţe de teren, pentru amenajarea organizării de şantier, 
Societăţii Comerciale LUDWIG PFEIFFER SRL care are contract de execuţie încheiat cu 
S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, LOT 4” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatele nr. 7980 din 13.10.2015 şi nr. 8330 din 22.10.2015 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren, fără licitaţie 
publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru amenajarea organizării de 
şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul 
proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, 
LOT 4”; 

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 închirierea, fără licitaţie publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu 
posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 3.500 mp din terenul în suprafaţă 20.454 mp situat în oraşul 
Jimbolia, înscris în CF nr. 403669, nr. topo. 2444, firmei S.C. LUDWIG PFEIFFER S.R.L., pentru 
amenajarea organizării de şantier în cadrul  proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, LOT 4” . 
 Art. 2. – 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. 
- S.C. LUDWIG PFEIFFER S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Realizare alei de acces la terenul de baschet, oraşul Jimbolia, 
judeţul Timi ş” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8046 din 29.08.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Realizare alei de acces la terenul de baschet, oraşul Jimbolia, 
judeţul Timi ş” ; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 şi alin. 6, art. 41, art. 44 şi art. 48 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

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 Proiectul tehnic nr. 600/2017 pentru investiţia „Realizare alei de 
acces la terenul de baschet, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” , întocmit de către S.C. 
EUROFUNCTION S.R.L. 

Art. 2.  – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru 
investiţia „Realizare alei de acces la terenul de baschet, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”, 
după cum urmează: 

• Categoria lucrărilor: amenajare alei; 
• Suprafaţă totală trasee amenajate: 52 mp; 
• Lăţime alei: 0,65 m; 
• Lungime borduri: 82 m 
• Pantă transversală: 2,5%. 
• Valoarea totală a investiţiei:  17.221,21  lei (fără TVA), din care C+M=17.221,21 lei 

(fără TVA) ; 
 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. 
- Serviciului Buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Realizare 
sistem de iluminat public în zona bălţilor din ora şul Jimbolia” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.  8047/29.08.2017 al Serviciului Urbanism, prin care se 

propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Realizare sistem de 
iluminat public în zona bălţilor din ora şul 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. 594/2017 pentru proiectul 

“Realizare sistem de iluminat public în zona bălţilor din ora şul Jimbolia”, întocmit 
de către S.C. EUROFUNCTION S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – În vederea implementării proiectului se  optează pentru  varianta nr 1: 
tabloul electric se va monta în interiorul clădirii pentru acvacultură şi se va alimenta de la 
reţeaua de distribuţie a operatorului zonal prin intermediul unui cablu de energie electrică 
ce va fi procurat şi montat de către beneficiar. Acest cablu de alimentare soseşte de la 
blocul de protecţie şi măsură amplasat pe soclu, lângă peretele exterior al postului de 
transformare. Pentru iluminarea zonei proiectate se vor prevedea stâlpi de iluminat 
echipaţi cu câte un corp de iluminat cu înalţimea de 6 m, cu sursă LED de 75W. 

Art. 3.  – 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind  aprobarea dezlipirii terenului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 405409 
Jimbolia, nr. topo. 405409 în 4 loturi (străzi) şi aprobarea denumirii noilor străzi  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8058 din 30.08.2017 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care 

se propune dezlipirea terenului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 405409 Jimbolia, nr. topo. 405409 
în 4 loturi (străzi) şi aprobarea denumirii noilor străzi; 

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” şi lit. „d”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 405409 Jimbolia, 

nr. topo. 405409, în suprafaţă de 7.878 mp în 4 loturi (străzi), după cum urmează: 
- Lotul 1, în suprafaţă de 1.745 mp, perpendicular pe str. B.P. Haşdeu.  
- Lotul 2, în suprafaţă de 2.144 mp, paralel cu str. B. P. Haşdeu şi perpendicular pe str. Ion 

Vidu.  
- Lotul 3, în suprafaţă de 2.144 mp, paralel cu lotul 2 şi perpendicular pe str. Ion Vidu.  
- Lotul 4, în suprafaţă de 2.115 mp, paralel cu lotul 3 şi perpendicular pe str. Ion Vidu.  
-  
Art. 2.  – Se aprobă următoarele denumiri pentru străzile nou înfiinţate: 
- „Str. Nichita Stănescu” – Lotul 1. 
- „Str. Preot Mihail Avramescu” – Lotul 2. 
- „Str. Dr. Petru Drăgan” – Lotul 3. 
- „Str. Petre Stoica” – Lotul 4. 
-  
Art. 3.  – Se aprobă trecerea străzilor nou înfiinţate din domeniul privat al oraşului  

Jimbolia în domeniul public al oraşului Jimbolia. 
 

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; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind apartamentarea imobilului din oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, 
nr. 20 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.    din 31.08.2017 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială 

prin care se propune apartamentarea imobilului din oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, 
nr. 20; 

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 apartamentarea imobilului din oraşul Jimbolia, str. Calea 

Timişorii, nr. 20, înscris în CF nr. 401551 Jimbolia, nr. topo. 2223, 2224, după cum 
urmează: 

- Apartamentul nr. 1, având suprafața utilă de 88,71 mp, cota parte indiviză 
58,41%, cotă parte teren 367/806; 

- Apartamentul nr. 2, având suprafața utilă de 63,16 mp, cotă parte indiviză 
41,59%, cotă parte teren 261/806. 

 
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 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 31 august 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Flore Gheorghe Cristian. 

Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13. 
Absentează: d-l Kasa, d-l Scrob şi d-l Toth. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia: d-şoara Cîrlig Daniela, manager, d-na Buciuman 

Adriana – director economic. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  445  din 18.08.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Corneanu Constantin. 
2. Depunerea jurământului de către d-l Corneanu Constantin. 
3. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul II al anului 

2017. 
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 

Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017. 
6. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii Contractului nr. 4315/11.05.2017 către SC Peisaj 

Hosta SRL. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării apartamentului nr. 4, reprezentând o magazie, 

situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 34. 
9. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 10, cuprins în CF 402456-C1-U2, topo. 402456-C1-U2 , 
cumpărat în baza Legii 112/1995. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 12, cuprins în CF 405596, topo.1290,1291, cumpărat în baza Legii 
112/1995. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 19, cuprins în CF 400175, topo.400175, cumpărat în baza Legii 
112/1995. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Conisliului Local Jimbolia 
nr. 133 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 23, cuprins în C.F. nr. 401345, topo. nr. 
1741,1742, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Conisliului Local Jimbolia 
nr. 134 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2, cuprins în C.F. nr. 402144, topo. nr. 
2270, 2271, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea a diferenţei de teren înscrisă în C.F. nr. 
402144, topo. nr. 2270, 2271, situată în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2. 



15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de teren înscrisă în C.F. nr. 
402144, topo. nr. 2270, 2271, situată în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2. 

16. Proiect de hotărâre  privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Petrovics Liviu, aflat în stare 
de insolvabilitate. 

17. Proiect de hotărâre  privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Bulancea Maricel, aflat în 
stare de insolvabilitate. 

18. Proiect de hotărâre  privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. GEMUESE GARTEN S.R.L., CUI 
18321909, radiată din Registrul Comerţului Braşov. 

19. Proiect de hotărâre  privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. STAVARACHI S.R.L., CUI 
11499934, radiată din Registrul Comerţului Timiş. 

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

21. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
22. Probleme ale Primăriei.  

23. Diverse.      
Şi plusul la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind  trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Bîrzava, nr. 1, cuprins în C.F. nr. 405313, topo. nr. 3862, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995. 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în 
perioada 2014-2020” – localitatea Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafeţe de teren, pentru amenajarea organizării de 
şantier, Societăţii Comerciale LUDWIG PFEIFFER SRL care are contract de execuţie încheiat cu S.C. 
Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşul Jimbolia, LOT 4” 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Realizare alei de acces la terenul de baschet, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Realizare sistem de 
iluminat public în zona bălţilor din oraşul Jimbolia”. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 405409 
Jimbolia, nr. topo. 405409 în 4 loturi (străzi) şi aprobarea denumirii noilor străzi. 
7. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului din oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 20. 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 137 din 27 iulie 2017 preşedinte de şedinţă este 
d-l Flore Gheorghe Cristian. 

D-l Flore supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 27 iulie 2017 care se aprobă cu  
unanimitate de voturi. 

D-l Flore supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 02 august 2017 care se 
aprobă cu  unanimitate de voturi. 

D-l Flore supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 25 august 2017 care se 
aprobă cu  unanimitate de voturi. 

 
D-l Flore supune aprobării ordinea de zi (cu menţiunea că punctul 8 nu se discută) şi plusul la 

ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Flore prezintă referatul privind validarea mandatului de consilier al d-lui Corneanu  

Constantin. 
 D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier 
pentru d-l Corneanu Constantin prin care se propune validarea mandatului. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 156 
 

 D-l Corneanu Constantin depune jurământul. 
D-l Niţoi – din acest moment Consiliul Local Jimbolia are 17 consilieri în funcţie, dintre care la 

şedinţa de azi sunt prezenţi 14. 
 
 D-l Flore – referitor la următorul punct dau cuvântul reprezentanţilor spitalului pentru 
prezentarea raportului de activitate pe trimestrul II al anului 2017. 

D-na Buciuman prezintă situaţia economică şi financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia la 
data de 30 iunie 2017. 
 D-l Prcsina – am o nelămurire, la pag. 14 – Total cheltuieli – este prezentată o paralelă 2016 – 
2017, se referă la tot anul 2016?  

D-şoara Cîrlig – este vorba de aceeaşi perioadă a anului 2016. 
D-l Gorgan – care este bugetul spitalului pe anul 2017? 
D-şoara Cîrlig  – aproximativ 8 milioane. 
D-l Gorgan – 8.091.305 lei? 
D-şoara Cîrlig – da. 
D-l Tinei – m-am uitat pe indicatorii de performanţă ai managementului. Credeţi că până la 

sfârşitul anului depăşim 1 la indicele de complexitate al cazurilor, care acum este 0,9967.  
D-şoara Cîrlig  – nu îl vom depăşi, vom rămâne în jurul cifrei actuale, între 0,98-0,99. 
D-l Tinei – şi atunci pe bugetul de anul viitor? 
D-şoara Cîrlig  – suntem peste ICM-ul contractat cu casa, foarte uşor, e 0,908. Asta este 

capacitatea noastră. Îmi cer scuze, bugetul pe anul acesta al spitalului este de 15 milioane. 8 milioane 
sunt la semestru. 

D-l Ciuciulete – ce măsuri aţi luat pentru mărirea capacităţii la fizioterapie? 
D-şoara Cîrlig  – niciuna deocamdată pentru mărirea spaţiului, pentru că asta ar presupune 

investiţii pe care nu le putem susţine din buget.  
D-l Ciuciulete – cereţi ajutorul primăriei şi consiliului local. 
D-şoara Cîrlig – încercăm să punem tură de după masă, să se lucreze în două schimburi, am 

reuşi să găsim o persoană interesată să lucreze după masa. În ceea ce priveşte spaţiile este foarte greu. Ca 
să venim în faţa dumneavoastră cu o cifră trebuie să avem un studiu de fezabilitate şi un proiect tehnic, 
toate acestea sunt alţi bani. Abia reuşim să rezolvăm temele lăsate de alte autorităţi în anii anteriori. Este 
un serviciu de perspectivă pe care trebuie să-l dezvoltăm. 

D-şoara Siminiuc – clădirea de pe str. Mărăşeşti 39, a fost renovată acum câţiva ani ca să aibă 
funcţionalitate de fizioterapie, a rămas în paragină. Ce se întâmplă cu ea? S-au investit nişte bani. 

D-l Postelnicu – este clădirea primăriei nu a spitalului. 
D-şoara Siminiuc – atunci întreb executivul, ce facem cu ea, alţii au nevoie de spaţii şi ea stă 

nefolosită? 
 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 157 



 
D-l Flore prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice  

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 Prcsina – coagulometru automat, ce este? 
D-şoara Cîrlig – este pentru laborator, pentru anumite analize specifice. 
D-l Prscina – analizor de gaze sanguine? 
D-şoara Cîrlig – pentru analize urgente, cum nu avem laborator cu activitate permanentă, cu 

acest aparat se pot face analize urgente. 
D-l Tinei  – dacă tot vorbim de perspectivă, de viitor, am o întrebare: acum câţiva ani am alocat 

nişte bani pentru şcolarizarea pompierilor pentru cursuri de descarcerare în vederea înfiinţării, în oraşul 
Jimbolia, a unui serviciu SMURD-ATI. Am înţeles că trebuie să faceţi nişte demersuri pentru prinderea 
unor posturi suplimentare în organigrama spitalului: laborator permanent, anestezişti etc. Pe când 
prevedeţi, în viitorul apropiat, înfiinţarea acestui serviciu? 

D-şoara Cîrlig  – aceste servicii nu sunt pe structura spitalului. 
D-l Tinei – ştiu, dar sunt legate de spital. 
D-l Niţoi – nu sunt, aşa cum este ambulanţa, aşa este şi serviciul SMURD. 
D-l Tinei – atunci revin cu o întrebare suplimentară. Cabinetul 1 de la chirurgie când îl veţi 

mobila pentru serviciul ATI? 
D-şoara Cîrlig  – acel cabinet corespunde nevoii actuale. Nu trebuie să ne comparaţi cu spitalele 

universitare. Pentru ce cazuri avem noi, este suficient. 
D-l Tinei – şi rămânem la stadiul acesta? 
D-şoara Cîrlig – deocamdată da. Un serviciu ATI s-ar preta la Jimbolia cu activitate continuă, 

dacă ginecologia ar merge. Deocamdată este suficient. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 158 

 
D-l Flore 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 Tinei  – de ce nu ne “puşcă” suprafeţele din teren cu suprafeţele din CF? Nu de mult s-au 

făcut lucrări în oraş. 
D-l Postelnicu – acum se fac măsurători cadastrale la acel imobil. Datele de la CF sunt foarte 

vechi şi nu mai corespund cu realitatea din teren.  
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 159 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea atribuirii Contractului  nr. 4315/11.05.2017 
către SC  

Peisaj Hosta SRL. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 



D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Prcsina – în contract este prevăzut că dăm la Peisaj Hosta activitatea de măturat, stropit, 

udat. Ce înseamnă asta, raportat la faptul că tot oraşul este în şantier? 
D-l Postelnicu – este vorba de centrul oraşului, de zona centrală. Se facturează ce se prestează. 
D-l Tinei – dacă nu venea adresă de la ANRSC, când dădeam această hotărâre? 
D-l Niţoi – nu se dădea, legislaţia specifică pe achiziţii publice care reglementează atribuirea 

acestui contract nu prevede aprobarea prin hotărâre de consiliu.   
D-şoara Siminiuc – calitatea serviciilor este foarte slabă, îmi pare rău, dar tot oraşul este murdar. 

Nu cred că poate cineva să îmi arate un spaţiu public foarte curat. Căile publice sunt egale cu căile 
drumurilor naţionale? Pentu că oamenii lui Dema curăţau şanţurile Drumului National 39C, nu este 
normal. 

D-l Postelnicu – în Jimbolia nu este Drum Naţional 39C. 
D-şoara Siminiuc – scuze, 59C. 
D-l Postelnicu – drumurile naţionale ce intră în intravilanul localităţilor sunt de competenţa 

autorităţilor locale, mai puţin carosabilul şi marcajele rutiere. 
D-şoara Siminiuc – de când? 
D-l Postelnicu  - din totdeauna. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 160 
 

D-l Flore prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului  

situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 10, cuprins în CF 402456-C1-U2, topo. 402456-C1-U2 
, 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 Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 161 
 

D-l Flore prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului  

situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 12, cuprins în CF 405596, topo.1290,1291, 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 Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 162 
 

D-l Flore prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului  

situat în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 19, cuprins în CF 400175, topo.400175, 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 Tinei – din câte ştiu d-l Nechifor Gheorghe este decedat. 
D-l Niţoi – în extrasul de carte funciară, care este actual, apar amândoi soţii, înseamnă că, dacă 

este adevărat ce spuneţi dumneavostră, nu s-a dezbătut succesiunea. O să verificăm la evidenţa 
persoanei. Propun să supunem la vot în această formă. 

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

HOTĂRÂREA NR. 163 
 

D-l Flore prezintă referatul privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii 
Conisliului Local  

Jimbolia nr. 133 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 23, cuprins în C.F. nr. 401345, topo. 
nr. 1741,1742, cumpărat în baza Legii nr. 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 Prcsina – ar trebui să verificăm mai bine proiectele de hotărâri. 
D-l Niţoi – din eroare nu s-a trecut ce se întâmplă cu diferenţa de teren rămasă după atribuirea 

terenului aferent. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 164 
 

D-l Flore prezintă referatul privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii 
Conisliului Local  

Jimbolia nr. 134 din 29 iunie 2017 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2, cuprins în C.F. nr. 
402144, topo. nr. 2270, 2271, cumpărat în baza Legii nr. 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 Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 165 
 
D-l Flore prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluarea a diferenţei de teren 
înscrisă  

în C.F. nr. 402144, topo. nr. 2270, 2271, situată în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 
1+2. 

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 – mi se pare un preţ prea mic pentru zona 1. 
D-l Niţoi – este teren înfundat, este un raport d evaluare întocmit de un evaluator autorizat. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 166 

 



D-l Flore prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de teren 
înscrisă în  

C.F. nr. 402144, topo. nr. 2270, 2271, situată în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 
1+2. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 167 
 

D-l Flore prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Petrovics 
Liviu, aflat  

în stare de insolvabilitate. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tinei – 116 lei ajutor de încălzire? 
D-l Niţoi – probabil s-a declarat greşit ceva la dosarul de ajutor de încălzire şi a primit mai mult 

decât i se cuvenea. Şi nu s-a mai putut recupera. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 168  
 

D-l Flore prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Bulancea 
Maricel, aflat în stare de insolvabilitate. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 169 
 

D-l Flore prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. GEMUESE 
GARTEN S.R.L., CUI 18321909, radiată din Registrul Comerţului Bra şov . 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 170 
 

D-l Flore prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a S.C. STAVARACHI 
S.R.L., CUI 11499934, radiată din Registrul Comerţului Timi ş. 

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

HOTĂRÂREA NR. 171 
 
D-l Flore prezintă referatul privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a 

oraşului Jimbolia pe 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 – de ce a costat mai mult cu 3500 lei Jimbo Blues? 
D-l Postelnicu – noi am estimat o sumă la începutul anului, dar costurile au fost altele. 
D-şoara Siminiuc – trebuie revizuit dacă mai organizăm acest Jimbo Blues în Jimbolia, având în 

vedere câţi spectator au fost. 
D-l Postelnicu – nu mi  se pare corect să-i decimăm pe cei puţini cărora le place acest gen. Este 

un festival cu tradiţie. 
D-l Tinei – sugestie: anul viitor achiziţionaţi din iarnă serviciile artistice, poate sunt mai ieftine. 
D-l Postelnicu – în toate contractele cu artiştii mari este specificat că, în caz de condiţii 

excepţionale, vor trimite pe altcineva, fără să se specifice ce înseamnă condiţii excepţionale. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 172 
 

D-l Flore prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str.Bîrzava, nr. 1, cuprins în C.F. nr. 405313, topo. nr. 3862, 
cumpărat în baza Legii nr. 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 Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 173 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Timi ș, în perioada 2014-2020” – localitatea 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 174 
 

D-l Flore prezintă referatul privind  închirierea unei suprafeţe de teren, pentru amenajarea 
organizării de şantier, Societăţii Comerciale LUDWIG PFEIFFER SRL care are contract de 
execuţie încheiat cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor 
de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, LOT 4” . 

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 Prcsina – în referat este trecut că se închiriază 3500 mp din 20.454 mp. În proiectul de 

hotărâre este trecut că se închiriază toată suprafaţa din CF de 20.454 mp. Care este corect? 
D-l Niţoi – proiectul de hotărâre este greşit, o să îl refacem. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre, cu menţiunea că se aprobă închirierea unei 

suprafeţe de 3.500 mp, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 175 
 

D-l Flore prezintă referatul privind  aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Realizare alei de acces la terenul de baschet, oraşul Jimbolia, judeţul 
Timi ş”. 

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 – din ce bani se va realiza această alee şi dacă chiar era stringentă această 

investiţie? 
D-l Postelnicu – este în lista de investiţii pe anul 2017. 
D-l Gorgan – în lista de investiţii este alee pe lângă terenul de sport de la şcoala de pe str. 

George Enescu, iar în referat apare parcul central. Eu cred că este o eroare. 
D-l Postelnicu – da, este vorba de o eroare în referat, este vorba de alee la terenul de pe str. G. 

Enescu.   
D-şoara Siminiuc – la şcoala din Futok trebuie gard, intră câinii şi omoară copii. 
D-l Postelnicu – şcolile au manageri.  
D-l Gorgan – nu mai reţin dacă în proiectul tehnic apare această alee. Să nu fie şi acolo tot 

parcul central. 
D-şoara Siminiuc – cine a hotărât că e necesară o astfel de alee? Nu sunt de acord. Dacă este 

plătită deja aleea prin proiect? Sunt lucruri mult mai importante. 
D-l Postelnicu - executivul  Primăriei Oraşului Jimbolia. 
D-l Gorgan – când fostul executiv a gândit aceste proiecte, le-am gândit fără alei care să 

împrejmuiască terenurile, crezând că griblura de lângă ar putea proteja aducerea noroiului sau 
pământului pe teren. Ulterior s-a luat decizia să se facă acea alee, care nu este plătită petru că este extra 
proiect. Cred că este de bun augur să trecem acest proiect de hotărâre pentru că este nevoie de beton în 
jurul terenului de sport. 

D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi pentru şi 3 voturi 
împotrivă (d-l Tinei, d-şoara Siminiuc şi d-şoara Buduran) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 176 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul 
“Realizare sistem de iluminat public în zona bălţilor din ora şul 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 Prcsina – este de  bun augur să avem un sistem de iluminat în zona bălţilor, dar întrebarea 

mea este simplă: de ce nu facem pe panouri solare? 
D-l Postelnicu – acest SF s-a născut ca finanţare prin GAL, în valoare de aproximativ 70 mii 

Euro. În acea zonă urmează să implementăm un proiect cu partea maghiară: amenajare zonă de 
agreement, podeţe. Am zis să rezolvăm prin GAL partea de iluminat. Am considerat să facem acest 
sistem pe LED, care este mult mai economic, ca să ne încadrăm în bani. Cred că la un sistem cu panouri 
solare ar costa mai mult şi nu ştiu eficienţa unei astfel de instalaţii pe timp de iarnă.  
  D-l Prcsina – spun asta pentru că sunt foarte multe plângeri legate de iluminat, cred că scopul ar 



fi să mergem individual, nu pe o reţea, fără să depindem de service-ul lor. Ştiu municipiu în judeţul 
Hunedoare unde funcţionează iluminatul stradal pe bază de panouri solare de 10 ani, şi nu au fost 
probleme. 

D-l Postelnicu – nu ştiu ce înseamnă costurile cu un astfel de sistem. Cu sistemul pe LED ne 
încadrăm în bani şi se amortizează repede investiţia. 

D-l Prcsina – este periculos să nu ajungem în situaţia parcului din spatele ştrandului, unde au 
fost şi stâlpi de iluminat care s-au furat. 

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

HOTĂRÂREA NR. 177 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului di n oraşul Jimbolia, 
înscris în CF nr. 405409 Jimbolia, nr. topo. 405409 în 4 loturi (străzi) şi aprobarea denumirii 
noilor străzi. 

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 – nu am nimic cu numele în sine, dar mă interesează ce comisie a “născut” aceste 

nume. 
D-l Postelnicu – executivul o supune spre aprobare. 
D-l Tinei – nu vi se părea normal, ca fiind vorba de domeniul public, să treacă printr-o discuţie 

preliminară în consiliu? 
D-l Niţoi – asta facem acum. Noi am venit cu un proiect de hotărâre, pe care l-aţi discutat în 

comisii şi azi în plen. Dacă aveţi alte propuneri le puteţi face. 
D-l Tinei – cum s-a ajuns la Nicolae Labiş, în spatele unei astfel de propuneri trebuie să fie o 

justificare, mai degrabă Nichita Stănescu. 
D-l Niţoi – să punem  Dr. Petru Drăgan şi Preot Mihail Avramescu. 
D-şoara Siminiuc – Poet Petre Stoica. 
D-l Niţoi – la scriitori, poeţi nu este cazul.  
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu unanimitate de voturi  
D-l Flore supune aprobării următoarele denumiri:  „Str. Nichita Stănescu” – Lotul 1; „Str. Preot 

Mihail Avramescu” – Lotul 2; „Str. Dr. Petru Drăgan” – Lotul 3; „Str. Petre Stoica” – Lotul 4 care se 
aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 178 
 

D-l Flore prezintă referatul privind apartamentarea imobilului din ora şul Jimbolia, str. 
Calea Timişorii, nr. 20 . 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 179 
 

 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Prcsina – în ceea ce priveşte şantierele din oraş, pe str. Republicii, la bisericuţa dinspre gară 

este un stâlp care se sprijină pe o ţeavă de gaz care stă la 45 grade. Consider că este un pericol. Firmele 



care lucrează la canalizare nu semnalizează lucrările şi utilajele de pe carosabil. Înainte de începerea 
ploilor se preconizează ceva lucrări de asfaltare? 

D-l Postelnicu – de ieri au început cu intrarea de la ştrand. Apoi au un plan. Sper să fi estimat 
cum trebuie cantităţile, a fost achiziţie pe SEAP. 
 

Se trece la Probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu – aţi avut la mape cele două rapoarte ale Serviciului Public de Asistenţă Socială al 

primăriei: raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2017 şi 
raport privind serviciile şi activităţile desfăşurate de către asistentul medical comunitar pe semestrul I al 
anului 2017. 

D-l Postelnicu – am fost zilele trecute în Serbia unde am semnat 2 contracte. Primul: Amenajare 
popas turistic pentru bicicliști în drumul spre punctul de trecere a frontierei Jimbolia România - 
Republica Serbia: amenajarea unei parcări cu toate facilitățile pentru bicicliștii care tranziteaza vama 
Jimbolia, iar al doilea: Creșterea mobilității prin dezvoltare rutieră în Banat - Reabilitarea străzilor 
adiacente Drumului Național 59C din Jimbolia - reabilitarea unor porțiuni din străzile Liviu Rebreanu, 
Ion Slavici și Mureș, segmente care au legătură cu Drumul Național 59C. 

D-l Gorgan – vreau să vă felicit pentru aceste proiecte, să vă doresc succes în implementarea lor, 
să felicit echipa care a gândit aceste proiecte, care cred că vor fi un beneficiu pentru oraş. 

 
Se trece la Diverse: 
D-l Ciuciulete – zilele trecute am fost la Clubul Copiilor. Am trecut prin curte până în spate, pe 

str. Liviu Rebreanu, unde are Dema materialele de construcţii. S-ar putea face un parc excepţional acolo 
pentru copii. 
La Clubul Copiilor nu era nimeni. Al cui este Clubul Copiilor? 
 D-l Postelnicu – clădirile sunt ale oraşului. Despre activitate nu ştiu foarte multe, este în 
subordinea Palatului Copiilor.  
 D-l Ciuciulete – nu ştiu câte persoane lucrează acolo, înafară de Valerică nimeni nu era acolo. 
Nu ştiu ce activităţi se fac acolo. 

D-şoara Siminiuc – d-l Ciuciulete a greşi puţin cu adresa, a intrat în curtea noastră şi în spate 
este acel spaţiu, pe care acum câţiva ani d-na Stănchescu s-a străduit să afle al cui este, dar nu a reuşit, 
pentru că am vrut să îl amenajăm şi suntem spate în spate cu altă clădire decât cea a d-lui Dema. 
Referitor la activitatea noastră, nu este în responsabilitatea lui să ne întrebe ce facem şi dacă nu ştie câţi 
suntem în Clubul Copiilor de atâţia ani unde îşi aduce destul de des nepoţii, îmi pare rău. O să vorbesc cu 
d-na Stănchescu să venim cu o informare cu ce activităţi se fac la Clubul Copiilor. 

D-l Vasiliu Nicuşor – având în vedere că începe şcoala, ce facem cu câinii care ne pun în pericol 
copii? 

D-l Postelnicu – câinii se strâng periodic, în urma sesizărilor. S-a făcut deja o solicitare, o să vină 
în perioada următoare. 

D-l Vasiliu Nicuşor – am fost foarte atent la punctul cu Peisaj Hosta, nu se poate să avem un 
astfel de centru de oraş. Nu de mult s-a terminat acest proiect cu pavajul din centrul oraşului, ăsta este 
gazon, este un lucru bine făcut? Se putea delimita cu borduri, se putea face perfect drept, o instalaţie de 
udare. 

D-l Postelnicu - vorbiţi vorbe pentru că nu ştiţi cum funcţionează. 
D-l Vasiliu Nicuşor – vreau să vă felicit şi din partea d-lui Sardeni pentru asfaltarea intrării în 

ştrand. 
D-l Meszaros – pe str. Spre Sud este indicator de 7,5 tone. Toate autobuzele de la Voro pleacă pe 

acea stradă care nu are structură de rezistenţă şi este pericol să distrugem asfaltul. 
D-l Postelnicu – nu ştiu care este tonajul unui autobuz şi poliţia ar trebui să îi sancţioneze pentru 

nerespectarea indicatoarelor. 
D-l Gorgan – str. Spre Sud face parte din PIDU, iar structura rutieră nu face faţă unui tonaj mai 

mare de 7,5 tone, de asta s-au pus indicatoare. 
D-l Corneanu – în legătură cu piaţa de la gară, se poate încuia, să se pună un lacăt? 



D-l Postelnicu – a fost lacăt, dar s-a spart. 
D-şoara Siminiuc – câţi bani avem la buget în acest moment? 
D-şoara Siminiuc - care este gradul de colectare al impozitelor, taxelor şi amenzilor? 
D-l Postelnicu – luna trecută era 98%. 
D-şoara Siminiuc - avem o groapă oficială unde se poate depozita molozul de la construcţii? 
D-l Postelnicu – Peisaj Hosta depozitează molozul. Să se sune la Peisaj Hosta. 
D-şoara Siminiuc – de două luni aşteaptă după Peisaj Hosta. 
D-şoara Siminiuc - primesc luna viitoare listă cu cei care au primit amenzi pentru nerespectarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2013? 
D-şoara Siminiuc - groapă bio se poate înfiinţa? Ştiu că Ministerul Mediului finanţează astfel de 

gropi. 
D-şoara Siminiuc - care este stadiul lucrărilor la clădirea pieţei, în care septembrie va fi gata? E 

din banii noştrii. De asta am întrebat câţi bani mai avem la buget. 
D-l Postelnicu – ca să achiziţionăm o lucrare, primăria trebuie să aibă banii respectivi. Problema 

este sistemul nostru de achiziţii care ne obligă să câştige licitaţia cine oferă mai puţin. Firmele respective 
încep lucrările, apoi intră în faliment. Firma care lucrează la piaţă are probleme, dar până la expirarea 
contractului nu putem face nimic. 

D-şoara Siminiuc - când începem să reabilităm Statuia Florian? Acuşi vine frigul. 
D-l Postelnicu – contractul s-a semnat. Până la începerea lucrărilor propriu zise sunt o mulţime 

de avize de obţinut, inclusiv de la culte, care se obţine foarte greu. 
D-şoara Siminiuc - cât de necesare sunt în acest moment achiziţionarea luminilor ornamentale? 

Sunt 50 de mii lei. Eu, aceşti bani, i-aş folosi în altă parte: aş pune cosuri de gunoi în tot oraşul, plăcuţe 
cu numele de străzi. 

D-şoara Siminiuc – parcuri de joacă, câte s-au amenajat până acum, pentru că avem 150 mii lei? 
D-l Postelnicu – nu s-au făcut încă. 
D-şoara Siminiuc – camere video nu se pun? Panouri cu spaţiu supravegheat video sunt. 
D-l Postelnicu – de curând poliţia ne-a felicitat pentru acest sistem, pentru oportunitatea acestor 

camere, care îi ajută foarte mult ca într-un timp foarte scurt să prindă infractorii. 
D-şoara Siminiuc – pe masa consiliului local de ce nu ajung sesizarile cetăţenilor? De un an şi 2 

luni nu am primit nimic. Peste 3 zile vreau procesul verbal al şedinţei să îl pot citi. 
D-l Vasiliu Nicuşor – am auzit că se recepţionează lucrările de la canalizare. A fost cineva din 

primărie sa vadă în ce hal s-a lucrat? 
D-l Tinei – referitor la legislaţie, am o propunere, ieri a apărut în Moniorul Oficial Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului care prevede plata TVA în cont separat. Executivul să aibă grijă la selectarea 
firmelor. 

D-l Fechete – am asistat azi la venirea unui nou coleg, iar eu azi, 31.08.2017 îmi dau demisia din 
funcţia de consilier local din parte UNPR. În această perioadă am acumulat o anumită experienţă, am luat 
anumite hotărâri împreună. Motivul pentru care demisionez este cel de incompatibilitate, deoarece am 
promovat concursul pentru ocuparea unui post vacant în aparatul de specialitate al primarului. Vă doresc 
să luaţi în continuare decizii bune. 

D-l Gorgan – succes pe noul drum. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Flore 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,  

  Flore Gheorghe Crsiatian 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 


