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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind actualizarea componenţei comisiei de validare  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 183 din 27 

septembrie 2017 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-
lui Fechete Sandu Marian şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
U.N.P.R., în cadrul Consiliului Local Jimbolia, precum şi proiectul de hotărâre  privind 
încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Kasa Ioan Tiberiu şi declararea ca 
vacant a unui post de consilier local, pe lista U.D.M.R., în cadrul Consiliului Local 
Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  - Se aprobă actualizarea componenţei comisiei  de validare a  

mandatelor consilierilor locali,  care va avea  următoarea componenţă : 
 
1. Ferescu Laura Mărioara 

2. Tinei Valentin 

3. Siminiuc Tatiana 

4. Corneanu Constantin 

5. Ciofiac Ioan 

Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 116 din 

23 iunie 2016, se abrogă. 

 
Nr.  207 din 26 octombrie 2013 

 
                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                          Gorgan Daniel 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR  
   Niţoi Ionel 
 
 



  

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

 
 

 HOTĂRÂREA 
 privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Karacsony Cristian 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea nr. 183/ 27 septembrie 2017 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier al d-lui Fechete Sandu Marian şi declararea ca vacant a unui 
post de consilier local, pe lista UNPR, în cadrul Consiliului Local Jimbolia şi raportul 
comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier pentru d-l 
Karacsony Cristian; 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Kasa Ioan 
Tiberiu şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
U.D.M.R., în cadrul Consiliului Local Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10.029 din 19.10.2017 al Serviciului APL, IE, RI, RP 

prin care se propune încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Kasa Ioan 
Tiberiu şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista U.D.M.R., în cadrul 
Consiliului Local Jimbolia; 
   Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „d” şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se ia act de încetarea de drept, pentru lipsa nemotivată  de la  

mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului, a mandatului d-lui  
Kasa Ioan Tiberiu, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din 
partea U.D.M.R. 

Art. 2 . – Se  declară vacant un post de consilier local pe lista U.D.M.R.,  
în cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

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

normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului 
Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- D-lui Kasa Ioan Tiberiu. 
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                              Gorgan Daniel 
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
  privind actualizarea componenţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al oraşului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Ţinând cont de prevederile art. 15 şi 16 din anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 
Având în vedere hotărârile de încetare a mandatelor de consilier a domnilor Persecă 

Larion Ioan, Kasa Ioan Tiberiu şi Fechete Sandu Marian şi hotărârilor de validare mandatelor 
domnilor Corneanu Constantin şi Karacsony Cristian; 

În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 54 din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 2. – Se  actualizează componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia, după cum urmează:  

 
I.  COMISIA PENTRU ACTIVIT ĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE : 

1. Meszaros Ştefan 
2. Ciuciulete Petru  
3. Corneanu Constantin 
4. Gorgan Daniel 
5. Toth Gabor 

 
II.  COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, 

PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ŞI AGRICULTUR Ă: 
1. Scrob Radu - Nicolae 
2. Ciofiac Ioan 
3. Meszaros Ştefan 
4. Prcsina Iancu – Constantin 
5. Buduran Maria Andra 

 
III.  COMISIA PENTRU INV ĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE,   
     ACTIVIT ĂŢI SOCIAL-CULTURALE, TINERET ŞI SPORT  

1. Ferescu Laura – Mărioara  
2. Siminiuc Tatiana 
3. Flore Gheorghe – Cristian  
4. Toth Gabor 
5. Böss Hademar – Gunthard  



  

 
IV.   COMISIA JURIDIC Ă ŞI DE DISCIPLIN Ă, MUNCĂ, PROTECŢIE  
      SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  

1.  Toth Gabor 
2.  Prcsina Iancu – Constantin 
3.  Tabeică Neculai 
4.  Tinei Valentin 
5.  Karacsony Cristian 

 
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; 
- Celor prevăzuţi la art.1 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind transformarea şi scoaterea la concurs a unui post vacant existent la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 9309 din 18.10.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea transformării şi 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 transformarea şi scoaterea la concurs a următorului post vacant 
existent la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- din farmacist în farmacist şef, la Farmacia cu circuit închis din  cadrul 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 122 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 propunerii de modificare şi completare a structurii 
organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia  

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9685 din  18.10.2017 al Serviciului buget contabilitate prin care se 

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

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se aprobă propunerea de modificare şi completare a structurii organizatorice a 

Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, prin adăugarea unui CABINET ÎN SPECIALITATEA 
ENDOCRINOLOGIE în cadrul Ambulatoriului Integrat din cadrul spitalului. 
 
 Art. 2.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului Buget, Contabilitate; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9551 din 24.10.2017 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) Dezlipiri: 
                          - Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 400344 Jimbolia, nr. topo   
                             400344, în suprafaţă de 10.386 mp, în 2 parcele, una de 5.000 mp şi  
                             una de 5.386 mp.  

                - Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 405464 Jimbolia, nr. topo.  
                  405464, în suprafaţă de 9.827 mp în 2 parcele, una de 1.000 mp şi  

                             una de 8.827 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  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în comisia 
pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  9797  din 13 octombrie 2017 al Serviciului Urbanism  

prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 
comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii; 

Ţinând cont de prevederile  art. 6 alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 550/2002 privind 
vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate 
în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul 
regiilor autonome de interes local; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9), art. 45 şi 
art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  

comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, după cum urmează: 
1. D-l Scrob Radu Nicolae – membru; 
2. D-şoara Buduran Maria Andra – membru; 
3. D-l Toth Gabor – membru.  
 

Art. 2. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 152/21.08.2014 se 
abrogă. 

 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Celor prevăzuţi la art.1 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind completarea Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii ce urmează a fi 
vândute conform Legii 550/2002 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  10144 /23.10.2017 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune completarea Listei spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii ce urmează a fi vândute conform Legii 550/2002, prin adăugarea poziţei nr. 34; 

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
administrarea  consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă completarea Listei spaţiilor comerciale şi de prestări  
servicii ce urmează a fi vândute conform Legii 550/2002, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
privind însuşirea raportului de evaluare al apartartamentului nr. 4, spaţiu cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,    
Văzând referatul 10.060 din 19.10.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune  

însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a al apartartamentului nr. 4 din imobilul 
situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, cu licitaţie publică, conform raportului de evaluare 
întocmit de către SC Top Sky Valuation SRL, imobil aflat în domeniul 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 aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea vânzării, a imobilului - spaţiu cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 
402144-C1-U3, nr.top al parcelei 2270. 

Art. 2. - Se însuşeşte raportul de evaluare pentru apartamentul nr. 4, spaţiu cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă, din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, situat în intravilan, ce 
urmează a  fi scos la licitaţie în vederea vânzării, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Locul de 
amplasare al 
imobilului 
(adresa) 

 

Nr. 
CF/nr. top 

Preţul total 
(construcţie 
şi teren) 

-lei- 

Data 
întocmirii 

rap. de eval. 
întocmit de 
SC Top Sky 
Valuation 

SRL 
18.10.2017 

Supraf.  
teren  

cotă parte 
(mp) 

Valoarea 
terenului  cotă 

parte  (lei) 
fără TVA  

Suprafaţă 
construită (mp) 

Valoarea 
construcţiei 

(lei) 
fără TVA 

1. Jimbolia, 
str. Calea 
Timişorii, 

nr. 34, ap. 4 

CF 
402144-
C1-U3 
 
Top 2270 

 
34.300 

 
12.10.2017 

 
351/2698 mp 

(13%) 

 
23.160 

63,2 mp 11.140 

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

HOTĂRÂREA 
privind emiterea unui acord pentru amenajarea acceselor pe domeniul public 
precum şi realizarea obiectivului de investiţii “Supermarket LIDL, amenajare 
locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi 
faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate şi organizare de şantier” de  
către firma LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9691 din 23.10.2017 al Serviciului urbanism,  

amenajarea teritoriului prin care se propune emiterea unui acord pentru amenajarea 
acceselor pe domeniul public precum şi realizarea obiectivului de investiţii 
“Supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri 
publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate şi 
organizare de şantier” de  către firma LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN 
COMANDITĂ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d”, alin. (9) şi  
art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se emite acordul pentru amenajarea acceselor pe domeniul public  

precum şi realizarea obiectivului de investiţii “Supermarket LIDL, amenajare locuri de 
parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, 
amplasare totem, împrejmuire proprietate şi organizare de şantier” de  către firma 
LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ. 

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; 
- LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ. 

 
     Nr. 217 din 26 octombrie 2017                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                    Gorgan Daniel 
   
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 



  

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

HOTĂRÂREA  
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, propus spre  

vânzare,situat în intravilanul oraşului Jimbolia,  str. Albinelor, nr. 42, în suprafaţă   de  575 mp 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 10.044 din 19.10.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat,  ce urmează a fi 
vândut concesionarului, 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 concesionat, situat în intravilan, ce urmează a  
fi vândut concesionarului, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

concesiona-
rului 

 

Adresa 
terenului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii 

rap. de eval. 
întocmit de 
SC Sauro 
Cad SRL 

 
Zona de 
încadrare 

a 
terenului  

      
 
 

Supraf.  
teren  

pentru  
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectul 
Contractului 

1. Stanciu 
Mihaela-
Adriana 

Jimbolia, 
str. 

Albinelor, 
nr. 42 

 
403090 

 
403090 

 
12.10.2017 

 
C 

 
575 

 
17.170 

lei 

Locuinţă 
P+1E 

 
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. 

 
  Nr.  218      din 26 octombrie 2017                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Gorgan Daniel 
      CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 



  

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

 HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, str. 

Albinelor, nr. 42, în suprafaţă de 575 mp 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 8658 din 19.10.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

întocmit în baza cererii înaintată de numita Stanciu Mihaela Adriana, în calitate de concesionar al 
terenului  prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 575 mp cu preţul de 
17.170 lei, conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 12.10.2017, 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 Stanciu Mihaela Adriana,  a 
suprafeţei de teren de 575 mp, situată în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, înscrisă în CF nr. 403090, nr. 
topo. 403090. 

Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 17.170 lei, la care se adaugă 
TVA,  şi a fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 
12.10.2017. 
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 concesionarului terenului. 

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 Stanciu Mihaela Adriana 
 
  Nr.  219    din 26 octombrie 2017                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Gorgan Daniel 
  

CONTRASEMNEAZ Ă, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 

 
 
 
 
 
 



  

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

HOTĂRÂREA  
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul închiriat, propus spre  

vânzare,situat în intravilanul oraşului Jimbolia,  str. Lorena, nr. 22 A şi 22 B, în   
suprafaţă totală de 100 mp 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 5137 din 25.10.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului închiriat,  ce urmează a fi vândut 
chiriaşului, 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 închiriat, situat în intravilan, ce 
urmează a  fi vândut chiriaşului, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantu

lui 
 

Adresa 
terenului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii rap. 

de eval. 
întocmit de 

SC Sauro Cad 
SRL 

 
Zona de 
încadrare 

a 
terenului  

      
 
 

Supraf.  
teren  

pentru  
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului   

(lei) 
fără 
TVA  

 

1. Holger 
Hoţa 

Jimbolia, 
str. Lorena, 

nr. 22 A  

 
402461 

 
402461 

 
 

12.10.2017 

 
 

C 

 
60 

 
 
 

4.950 lei Jimbolia, 
str. Lorena, 

nr. 22 B 

 
402462 

 
402462 

 
40 

 
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. 

 
  Nr.    220    din 26 octombrie 2017                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Gorgan Daniel 
  

CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



  

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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în Jimbolia, str. 
Lorena, nr. 22 A şi 22 B, în suprafaţă totală de 100 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5137 din 19.10.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

întocmit în baza cererii înaintată de numitul Holger Hoţa, în calitate de chiriaş al terenului  prin care se 
propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 100 mp cu preţul de 4.950 lei, conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 12.10.2017, 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-l Hoţa Holger,  a suprafeţei de teren 
de 100 mp, situată în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22 A şi 22 B, înscrisă în CF nr. 402461, nr. topo. 
402461 şi CF nr. 402462, nr. topo. 402462. 

Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 4.950 lei, la care se adaugă 
TVA,  şi a fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 
12.10.2017. 
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 chiriaşului terenului. 

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 Hoţa Holger 
 
  Nr.  221      din 26 octombrie 2017               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Gorgan Daniel 
  

CONTRASEMNEAZ Ă, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 

 
 
 
 
 



  

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

HOTĂRÂREA  
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul închiriat, propus spre  

vânzare,situat în intravilanul oraşului Jimbolia,  str. Lorena, nr. 22, în suprafaţă de 1348 mp 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 10.051 din 19.10.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului închiriat,  ce urmează a fi vândut 
chiriaşului, 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 închiriat, situat în intravilan, ce 
urmează a  fi vândut chiriaşului, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantu

lui 
 

Adresa 
terenului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii rap. 

de eval. 
întocmit de 

SC Sauro Cad 
SRL 

 
Zona de 
încadrare 

a 
terenului  

      
 
 

Supraf.  
teren  

pentru  
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului   

(lei) 
fără 
TVA  

 

1. Holger 
Hoţa 

Jimbolia, 
str. Lorena, 

nr. 22 

 
402566 

 
402566 

 
12.10.2017 

 
C 

 
1.348 

 
24.660 

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. 

 
  Nr.  222   din 26 octombrie 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Gorgan Daniel 
  

CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



  

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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 
22, în suprafaţă de 1.348 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5137 din 19.10.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

întocmit în baza cererii înaintată de numitul Holger Hoţa, în calitate de chiriaş al terenului  prin care se 
propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 1.348 mp cu preţul de 24.660 lei, conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 12.10.2017, 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-l Hoţa Holger,  a suprafeţei de teren 
de 1.348 mp, situată în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, înscrisă în CF nr. 402566, nr. topo. 402566. 

Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 24.660 lei, la care se adaugă 
TVA,  şi a fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 
12.10.2017. 
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 chiriaşului terenului. 

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 Hoţa Holger 
 
  Nr.  223      din 26 octombrie 2017                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Gorgan Daniel 
  

CONTRASEMNEAZ Ă, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



  

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

HOTĂRÂREA  
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, propus spre  

vânzare,situat în intravilanul oraşului Jimbolia,  Zona blocuri, str. Republicii, în suprafaţă de  25 mp 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 10.041 din 19.10.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat,  ce urmează a fi 
vândut concesionarului, 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 concesionat, situat în intravilan, ce urmează a  
fi vândut concesionarului, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

concesiona-
rului 

 

Adresa 
terenului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii rap. 

de eval. 
întocmit de 

SC Sauro Cad 
SRL 

 
Zona de 
încadrare 

a 
terenului  

      
 
 

Supraf.  
teren  

pentru  
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului   

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectul 
Contractul

ui 

1. Midvichi 
Dan Adrian 

Jimbolia, 
str. 

Republicii, 
Zona 

blocuri 

 
405573 

 
15030/

3 

 
12.10.2017 

 
B 

 
25 

 
1.130 lei 

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. 

 
  Nr.   224     din 26 octombrie 2017                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Gorgan Daniel 

CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



  

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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, str. 
Republicii, Zona Blocuri, în suprafaţă de 25 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5676 din 19.10.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

întocmit în baza cererii înaintată de numitul Midvichi Dan Adrian, în calitate de concesionar al 
terenului  prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 25 mp cu preţul de 1.130 
lei, conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 12.10.2017, 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-l Midvichi Dan Adrian,  a suprafeţei 
de teren de 25  mp, situată în Jimbolia, str. Republicii, Zona Blocuri, înscrisă în CF nr. 405573, nr. 
topo. 15030/3. 

Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 1.130 lei, la care se adaugă 
TVA,  şi a fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 
12.10.2017. 

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 chiriaşului terenului. 
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 Midvichi Dan Adrian 
 
  Nr.   225     din 26 octombrie 2017                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Gorgan Daniel 
  

CONTRASEMNEAZ Ă, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 

 
 

 
 
 



  

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea animalelor de 

companie şi de fermă în Orașul Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  8818 din 23.10.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea  
Teritoriului prin care se propune aprobarea Regulamentului privind deţinerea, 
creşterea animalelor de companie şi de fermă în Orașul Jimbolia; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 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 Regulamentul privind deţinerea, creşterea animalelor de 

companie şi de fermă în Orașul Jimbolia, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului; 
- Cetăţenilor prin afişare. 

 
 

Nr.  226     din 26 octombrie 2017                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                    Gorgan Daniel 
          
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR, 
                                         Niţoi Ionel                  
     



  

 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului Provocări comune – 
soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului (Common challenhes – 
common solutions: institutional developement in the field of tourism) actonim: 
PROTOURISM 

 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul nr.  10260 din   24.10.2017 al Serviciului Administraţie publică, Integrare  

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea Oraşului Jimbolia 
la implementarea proiectului Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în 
domeniul turismului (Common challenhes – common solutions: institutional developement in the 
field of tourism) actonim: PROTOURISM;     
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Provocări  

comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului (Common challenhes – 
common solutions: institutional developement in the field of tourism) actonim: PROTOURISM, în 
cadrul Programului Interreg V-A România -Ungaria, cât şi asigurarea fondurilor (cheltuieli 
eligibile şi cheltuieli neeligibile) necesare implementării proiectului anterior menţionat.  

Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului  
cu titlul „Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului 
(Common challenhes – common solutions: institutional developement in the field of tourism) 
actonim: PROTOURISM , în valoare de 82.419 EURO (din care 85% - 70.056,15 EURO – fonduri 
UE, 13% - 10.714,47 EURO – cofinanţare naţională, iar 2% - 1.648,38 EURO – contribuţie 
proprie) , în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programul 
Interreg V-A România -Ungaria. 

Art. 3. – Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 1.648,38 EURO, reprezentând  
2% pentru proiectul Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul 
turismului (Common challenhes – common solutions: institutional developement in the field of 
tourism) actonim: PROTOURISM . 
 Art. 4. – Se împuternicesc primarul  Darius Adrian Postelnicu şi viceprimarul Toth Gabor ca 
reprezentanţi ai proiectului  şi pentru a semna toate documentele legale ce ţin de implementarea acestui 
proiect. 
           Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Timiş; 

– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, 
Relaţii Publice 

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
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                                    Niţoi Ionel 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului Tradiţie şi modernitate – 
cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity – Crossborder Cultural 
Cooperation) actonim: Traditions 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul nr.  10264 din   24.10.2017 al Serviciului Administraţie publică, Integrare  

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea Oraşului Jimbolia 
la implementarea proiectului Tradiţie şi modernitate – cooperare culturală transfrontalieră 
(Tradition and Modernity – Crossborder Cultural Cooperation) actonim: Traditions;     
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului Tradiţie şi 

modernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity – Crossborder 
Cultural Cooperation) actonim: Traditions, în cadrul Programului Interreg V-A România -
Ungaria, cât şi asigurarea fondurilor (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) necesare 
implementării proiectului anterior menţionat.  

Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului  
cu titlul „Tradiţie şi modernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity – 
Crossborder Cultural Cooperation) actonim: Traditions , în valoare de 32.124 EURO (din care 85% 
- 27.305,40 EURO – fonduri UE, 13% - 4.176,12 EURO – cofinanţare naţională, iar 2% - 642,48 
EURO – contribuţie proprie), în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile 
din Programul Interreg V-A România -Ungaria. 

Art. 3. – Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 642,48 EURO, reprezentând 2%  
pentru proiectul Tradiţie şimodernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and 
Modernity – Crossborder Cultural Cooperation) actonim: Traditions . 
 Art. 4. – Se împuternicesc primarul  Darius Adrian Postelnicu şi viceprimarul Toth Gabor ca 
reprezentanţi ai proiectului  şi pentru a semna toate documentele legale ce ţin de implementarea acestui 
proiect. 
           Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Timiş; 

– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, 
Relaţii Publice 

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 octombrie 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Gorgan Daniel. 

Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absentează: d-l Ciofiac Ioan. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  555  din 18.10.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Local 

Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Karacsony Cristian. 
3. Depunerea jurământului de către d-l Karacsony Cristian.  
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Kasa Ioan Tiberiu 
şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista UDMR, în cadrul Consiliului Local 
Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind transformarea şi scoaterea la concurs a unui post vacant la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

8. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local Jimbolia pentru 

a face parte din Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, în conformitate 
cu Legea 550/2002. 

10. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii care 
urmează a fi vândute potrivit prevederilor Legii nr. 550/2002. 

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 550/2002, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, nr.top al parcelei 2270. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a spaţiului cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă, situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, 
nr.top al parcelei 2270.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării acceselor pe domeniul public precum şi 
realizarea obiectivului de investiţii “Supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, 
amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire 
proprietate şi organizare de şantier”. 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea a terenului concesionat/închiriat, 
situat în oraşul Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, propus spre vânzare.  

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat/închiriat, situat 
în oraşul Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42.  

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea a terenului închiriat în suprafaţă de 
100 mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, propus spre vânzare.  



  

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat în suprafaţă de 100 
mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea a terenului închiriat  în suprafaţă de 
1348 mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, propus spre vânzare.  

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat  în suprafaţă de 
1348 mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22. 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea a terenului concesionat, situat în 
oraşul Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii, propus spre vânzare.  

21. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în oraşul 
Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind deţinerea, creşterea animalelor de 
companie şi de fermă în Oraşul Jimbolia”. 

23. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
24. Probleme ale Primăriei.  

25. Diverse.                 
Şi plus la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului 
Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului 
(Common challenhes – common solutions: institutional developement in the field of tourism) 
acronim: PROTOURISM.  

2. Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului Tradiţie 
şi modernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity – 
Crossborder Cultural Cooperation) acronim: Traditions. 

 
  Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 180 din 08 septembrie 2017 preşedinte de 
şedinţă este d-l Gorgan Daniel. 

D-l Gorgan supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu  
unanimitate de voturi. 

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

D-l Gorgan supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 29 septembrie 2017 
care se aprobă cu  unanimitate de voturi. 

D-l Gorgan supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 20 octombrie 2017 
care se aprobă cu  unanimitate de voturi. 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind actualizarea componenţei comisiei de validare a  

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 207 
 

 D-l Gorgan prezintă referatul privind validarea mandatului de consilier al d-lui Karacsony  
Cristian. 

D-na Ferescu, preşedintele comisiei de validare dă citire raportului comisiei privind validarea 



  

mandatului d-lui Karacsony care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 208 
   
D-l Karacsony Cristian depune jurământul. 
 

 D-l Gorgan prezintă referatul privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui  
Kasa Ioan Tiberiu şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista UDMR, în 
cadrul Consiliului Local 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 209 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate  
ale Consiliului Local 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 210 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind transformarea şi scoaterea la concurs a unui post  
vacant 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 211 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea propunerii de modificar e a structurii  
organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.  
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

adoptă 



  

HOTĂRÂREA NR. 212 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind efectuarea de 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 Prcsina – în legătură cu cererea domnului care solicită 1000 mp. Înţeleg că va fi un cimitir 

de maşini. Cred că până la urmă trebuie şi un aviz de mediu. 
D-l Niţoi – aici suntem la faza de lucrări de cadastru. Când se va scoate la licitaţie terenul , în 

caietul de sarcini vor fi trecute toate avizele prevăzute de lege pentru acest obiectiv. 
D-l Postelnicu – avizul de mediu se dă pentru o locaţie anume, în acest moment nu se poate 

solicita un aviz de mediu. 
D-l Tinei  – la art. 1 – dezlipiri, imobil în Jimbolia, CF nr. 403344, în suprafaţă de 10386 mp se 

deslipeşte în 2 parcele: de 5000 mp, respectiv de 5386 mp. Dacă ţin mine am dat acord pentru 1000 mp 
pentru nemţi. Să înţeleg că nu s-a modificat la cadastru acea mutare? 

D-l Toth  – firma respectivă nu s-a mai prezentat la licitaţie. 
D-l Postelnicu – aici vorbim de parcela din spatele terenului d-lui Kasa. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere (d-şoara Buduran) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 213 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind nominalizarea a trei reprezentanţi ai Consiliului  
Local Jimbolia pentru a face parte din Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii, în conformitate cu Legea 550/2002. 
 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 Gorgan – aş propune să mărim numărul de consilieri din această comisie cu încă doi, dacă 

este posibil. Eu aş dori să fac parte din acastă comisie. 
D-l Tinei  – câţi membrii are această comisie? 
D-l Niţoi – art. 6 din Legea nr. 550/2002 prevede “Comisia se constituie prin dispoziţie a 

primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi formată din 5 membri titulari şi 2-3 
membri supleanţi, după cum urmează: 
    a) 3 reprezentanţi ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a cărui administrare 
se află spatiul comercial sau de prestari de servicii; 
    b) un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau de 
preşedintele consiliului judeţean;  
    c) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, desemnat de directorul 
general. 

Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 
D-l Postelnicu – interesul nostru este de a câştiga cât mai mult din această vânzare. Din acest 

motiv organizăm licitaţie publică. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 214 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind completarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări  



  

servicii care urmează a fi vândute potrivit prevederilor Legii nr. 550/2002. 
 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 215 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării, în  
conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, 
nr.top al parcelei 2270. 
 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 - ce înseamnă zona de încadrare a terenului notat cu litera C? Este arbitrar sau 

are vreo importanţă? 
D-l Postelnicu – tot ce este trecut în raportul de evaluare şi în hotărâri este important, toate 

influenţează stabilirea preţului.  
D-şoara Siminiuc – deci reprezintă poziţionarea acelui spaţiu în oraş? 
D-l Poselnicu – da, zona A este str. Republicii. 
D-şoara Siminiuc – cine stabileşte? 
D-l Postelnicu – este hotărâre de consiliu. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 216 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea amenajării acceselor pe domeniul public  
precum şi realizarea obiectivului de investiţii “Supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare 
în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, 
împrejmuire proprietate şi organizare de şantier”. 
 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  – aş vrea lămuriri de la d-l Arhitect al oraşului. Ce votăm noi azi? 
D-l Gain – firma Lidl a solicitat un certificat de urbanism pentru construirea unui magazin Lidl. 

În acest certificat de urbanism am solicitat şi un acord al Consiliului Local pentru accesul de pe 
domeniul public la parcelă (va fi o singură parcelă). La ora acuală există 3 accese. Ei doresc să facă 2 
accese, unul pe str. Calea Timişorii şi unul pe str. Ştefan cel Mare. 

D-l Gorgan – în proiect, la intersecţia cu Calea Timişorii e trecut Bartzer în loc de Ştefan cel 
Mare. 

D-l Gain – e o greşeală a proiectantului. 
D-l Tinei  – să înţeleg că am găsit o greşeală de proiectare? 
D-l Gain – ei doresc să facă două accese, unul de pe str. Calea Timişorii şi unul de pe str. 

Ştefan cel Mare, nu de pe str. E. Bartzer, cum greşit este în proiect. 
D-l Tinei  – pe Calea Timişorii va fi o autorizaţie de demolare a unei creşe. 
D-l Niţoi – acum vorbim de 2 accese de la drumul naţional la parcelele unde se va construi un 



  

magazin Lidl. 
D-l Tinei  – avem un certificat de urbanism. Are nişte terenuri libere sau nu de sarcini? Eu ştiu 

că sunt construcţii acolo. Avem autorizaţie de demolare şi este acord de demolare pentru aceste 
imobile? 

D-l Gain – dumnealor pregătesc documentaţia de construire. Unul din punctele pe care noi le-
am cerut în certificatul de urbanism este acordul Consiliului Local pentru aceste accese pentru că dacă 
nu au accese nu au cum să intre pe parcelă. 

D-l Tinei  – revin cu întrebarea: au cerut să construiască. Toată suprafaţa este pe un singur CF? 
D-l Gain – nu au cerut încă să construiască. Ei au solicitat un certificat de urbanism. Acesta se 

emite în vederea informării. Un proiectant a solicitat nişte informaţii pentru că el urmează să facă un 
proiect pentru cunstruirea unui magazine Lidl. Şi a întrebat: ce trebuie să fac eu ca proiectant ca să 
îndeplinesc toate condiţiile? Noi, ca specialişti în urbanism, i-am scris ce condiţii trebuie să 
îndeplinească. Una din condiţii era să aibă accesele din domeniul public pe parcelele respective, alta a 
fost să aibă aviz de la Drumurile Naţionale, alta să aibă aviz de la Enel că îi vor asigura energia 
necesară pentru a putea funcţiona etc. 

D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi două 
abţineri (d-l Tinei şi d-şoara Siminiuc)  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 217 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluarea a terenului  
concesionat / închiriat, situat în oraşul Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 218 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  
concesionat /închiriat, situat în oraşul Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42. 
 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 219 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluarea a terenului  

închiriat în suprafaţă de 100 mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, 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-şoara Siminiuc – nu am înţeles cu aceste zone. Din cate ştiu, cu cât este mai aproape de 

centru, terenul are altă valoare. Zona C, str. Lorena, este foarte aproape de centru şi are acelaşi preţ cu 
cel din zonele mărginaşe. Care este zona B, dacă Republicii este zona A? 

D-l Postelnicu – este hotărâre cu zonarea oraşului. Zona B este un inel mic. Raţiunea pentru 



  

care zonele A şi B sunt aşa restrânse a fost de a nu împovăra cetăţenii cu impozite şi taxe mari. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 220 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat  

în suprafaţă de 100 mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22. 
 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 221 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluarea a terenului  

închiriat  în suprafaţă de 1348 mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 222 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat   

în suprafaţă de 1348 mp, situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 22. 
 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 223 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluarea a terenului  

concesionat, situat în oraşul Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii, 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 224 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  

concesionat, situat în oraşul Jimbolia, zona blocuri, str. Republicii. 
 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 225 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea „Regulamentului privind  deţinerea,  

creşterea animalelor de companie şi de fermă în Oraşul Jimbolia” 
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-şoara Siminiuc – în 7 pagini se vorbeşte doar despre câini. În titlu apar şi animalele de 

fermă, ar trebui să se vorbească  şi despre porci şi vaci care provoacă disconfort celor din apropiere. Să 
nu mai vorbim de vacile care pasc în jurul ANL-ului din Futok. Cine va constata contravenţiile şi va 
aplica sancţiunile, cine pe cine va împuternici? Putem să dăm un spaţiu pentru cetăţenii care doresc să 
îngroape animalele de companie? 

D-l Postelnicu – primarul va împutenici persoanele care vor constata contravenţiile şi vor aplica 
sancţiunile. 

D-l Gorgan – câte persoane au participat la dezbaterea publică? 
D-l Toth  – 5. 
D-l Gorgan – mulţumesc, asta spune tot. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 226 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea  

proiectului Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului 
(Common challenhes – common solutions: institutional developement in the field of tourism) 
acronim: PROTOURISM.  
 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  – care sunt elementele ţintă ale proiectului, care sunt beneficiarii? 
D-l Toth  – se vor forma 3-4 oameni care vor putea da relaţii suplimentare despre oraşul nostru. 

Încercăm să transformăm ciuperca într-un centru infoturistic. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 227 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea  

proiectului Tradiţie şi modernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity 
– Crossborder Cultural Cooperation) acronim: Traditions. 
 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 



  

HOTĂRÂREA NR. 228 
  
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Prcsina – în legătură cu Piaţa, aş fi vrut să vină un reprezentant al constructorului să ne 

răspundă la întrebări, să ne spună care este motivaţia reală pentru care e întârziată lucrarea. În legătură 
cu canalizarea: la şedinţa trecută am fost întrebat dacă s-au preluat anumite tronsoane ale canalizarii. 
Ştim că lucrarea nu este gestionată de către primărie, este gestionată de către Aquatim. Din 2017 este o 
modificare a legislaţiei privind recepţia, prin care se prevede că se pot prelua tronsoane parţiale doar 
dacă sunt funcţionale. Din păcate nu se pot proba aceste tronsoane deoarece nu s-au executat 3 lucrări 
importante: canalul de colectare al unei parţi, cel de la statuia Florian pe str. Tudor Vladimirescu până 
la str. Spre Est, apoi cel până la Staţia de Epurare, şi Staţia de epurare. Din păcate aici nu putem să 
comentăm. 

D-l Tinei  – noi nu comentăm, eu am făcut o interpelare la dumneavoastră în calitate de 
preşedinte al comisiei de urbanism. În România 80% din lucrări se fac sub antreprenoriat. Aceeaşi 
problemă este şi la piaţă. De asta nu se face lucrarea bine şi la termen. 

D-l Prcsina – în cazul aceste trebuie schimbată legislaţia. Aş vrea să felicit personal locuitorii 
de pe str. Spre Vest. Cred că este una dintre cele mai curate străzi din oraş. Există însă o problemă cu 
locurile de parcare. Aş propune să gândim pentru lista de investiţii de anul următor şi să facem parcări, 
să nu mai fie nevoiţi să parcheze pe pistele de biciclete. La poarta din spate de la Sumida, este o casă 
care are vreo trei maşini în faţă, tinde să devină o zonă de dezmembrări de maşini. 

D-şoara Siminiuc – este vorba de Porumbeilor 10, când aţi văzut? La un moment dat erau 
ridicate. 

D-l Prcsina – duminică. 
D-l Postelnicu – pe Porumbeilor au fost ridicate, au fost colegii cu înştiinţări şi au reuşit să îi 

convingă să ia aceste vehicule de pe domeniul public.  
D-l Gorgan – cred că ar fi bine să amenajăm un spaţiu înafara oraşului, sunt foarte multe 

maşini pe domeniul public, care sunt scoase la vânzare şi sunt pe spaţiul verde. Să amenajăm un spaţiu 
şi să dăm voie jimbolienilor să vândă maşini acolo, nu fiecare în faţa casei. 

Se trece la probleme ale primăriei:  
D-l Postelnicu -  despre piaţă – este o situaţie care îmi displace, dar trebuie să respectăm legea, 

să evităm orice abuz. De această dată subcontractarea salvează situaţia. Din câte mi s-a spus se pare că 
se poate monta polistirenul înaintea acoperişului, dar trebuie izolat la capeţi. Despre canalizare: nu este 
o lucrare dirijată de către noi, încercăm să intervenim pe cât posibil, două firme au intrat în insolvenţă, 
au venit alte două firme. Insistăm la Aquatim să readucă terenurile la starea iniţială. În legătură cu piaţa 
de maşini, ideea este bună, dar totul se duce de râpă dacă se instituie o taxă, ori ca să supraveghem acea 
zonă ar fi nevoie să instituim o taxă. În legătură cu parcarea de pe str. Spre Vest, nu putem modifica 
soluţia tehnică de pe PIDU, unde sunt prevăzute rigolele deschise. Nu ne acceptă ADR-ul să modificăm 
soluţia, de fiecare dată când vin la monitorizare ne-au atras atenţia asupra faptului că oamenii au 
betonat şi au acoperit rigolele. Aseara m-am întors de la Bucureşti, unde am depus 2 din cele 3 proiecte 
care vor fi finanţate prin PNDL. Al treilea va fi depus în acest sfârşit de săptămână. Sperăm să reuşim 
să semnăm contractele de finanţare până la sfârşitul anului şi să demarăm procedurile de achiziţie. 
Căutăm variante pentru a muta grădiniţele: pe Doja nu sunt probleme, se încadrează în spaţiul care 
rămâne neafectat de reabilitare. În legătură cu grădiniţa de pe str. Republicii, am făcut solicitare către 
Ministerul Justiţiei să ne predea clădirea judecătoriei, pentru a muta acolo grădiniţa. Mai e problema cu 
cele 6 familii de pe str. Calea Timişorii, la care trebuie să le găsim alte locaţii. S-a deschis axa 10.1, 
infrastructură şcolară, o să tragem tare să terminăm studiile de fezabilitate şi avizele de specialitate – 
avem liceul, şcoala de pe Lorena. Avem în implementare cele două proiecte semnate cu Serbia.  

D-l Prcsina – în legătură cu parcul de ştrand, avem vreun plan cu acea locaţie? 



  

D-l Postelnicu – avem solicitări de la tinerii skateri din oraş. Considerăm că acolo ar fi locaţia 
ideală pentru ei. Iar într-un viitor mai îndepărtat vrem să extindem şi să amenajăm ştrandul. 

Se trece la Diverse: 
D-şoara Siminiuc – cam câţi bani avem la bugetul local în acest moment? 
D-l Postelnicu – sincer nu pot să vă spun exact, nu ştiu acum o sumă. 
D-şoara Siminiuc – nu întrebaţi ca să aflăm? 
D-l Postelnicu – la ce sume vă referiţi? 
D-şoara Siminiuc – ce avem de cheltuit, dacă avem. 
D-l Postelnicu – avem. 
D-şoara Siminiuc – vin ploile. Ţevile de la apele pluviale din Futok au fost distruse, canalele 

din interiorul oraşului sunt pline cu mizerie. Ce vom face dacă vin ploi şi ne vom inunda? 
D-l Postelnicu – la toate sistemele de ape pluviale se intervine, suntem la faza de verificare a 

tronsoanelor afectate. Pentru intervenţii suntem în legătură cu colegii de la SVSU şi Peisaj Hosta. Ne 
luptăm cu cetăţenii care s-au racordat cu canalizarea din casă la canalizarea de ape pluviale. Nu numai 
constructorii de la canalizare au distrus ci şi cetăţenii. La canalele de centură comunicăm în permanenţă 
cu ANIF-ul să vină să cureţe, ei ne spun că nu au fonduri. 

D-şoara Siminiuc – mă refer şi la şanţurile din oraş.  
- care este rolul panoului de afişaj din centru? Nu funcţionează de mai multă 

vreme. 
D-l Postelnicu – poate este defect. 
D-şoara Siminiuc – materialele de azi au 1,5 kg. Eu rămân la ideea mea că digitalizarea 

infomaţiei va aduce economii şi financiare şi temporale. 
D-l Postelnciu – un număr de mape îl folosim. 
D-şoara Siminiuc – pot să primesc o listă cu inventarul bunurilor, terenuri şi imobile de pe 

domeniul public al oraşului? 
D-l Niţoi – există o hotărâre de guvern. 
D-şoara Siminiuc – şi privat al oraşului. Şi un inventar al locuinţelor sociale. 
D-l Niţoi – nu avem locuinţe sociale, avem locuinţe din fondul locativ de stat. 
D-şoara Siminiuc – am voie să cer? 
D-l Niţoi – aveţi voie să cereţi. 
D-şoara Siminiuc – vine iarna, ce vom face cu cei fără adăpost? 
D-l Postelnicu – în vom ghida spre adăposturile din Timişoara. 
D-şoara Siminiuc – s-au realizat marcaje rutiere doar în zona centrală, s-a omis Futokul, acolo 

este şi şcoală şi grădiniţă. 
D-l Postelnicu – vom face cu Peisaj Hosta. 
D-l Vasiliu Nicuşor – în legătură cu canalizarea. Cine a gândit toată plombarea asta, toată 

asfaltarea asta din oraş? Cei de la canalizare nu ţin cont de nimic, este ulei pe drumuri, şenilarele umblă 
pe şosele. Pe strada Cloşca se sparge a cincea oară.  Se duce toată apa în curţile oamenilor pentru că au 
ridicat carosabilul cu balastru de 20 cm. Nimeni nu vine, nimeni nu vede. Să se facă o comisie care să 
urmărească. Noi cetăţenii suntem de acord să se facă şefi de zone. Nu în ultimul rând îi doresc succes 
colegului meu, Cristi, în funcţia de consilier şi îl anunţ că o să aibă foarte mult de lucru pentru oraş. 

D-l Postelnicu – aţi fost la dezbaterea publică în legătură cu câinii? 
D-l Vasiliu  – nu. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Gorgan 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                                   
                                                                                                   Gorgan Daniel 

SECRETAR 


