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

HOTĂRÂREA 
privind transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 12018 din 05.12.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea transformării şi scoaterii la concurs a unor posturi vacante existente 
la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederile 
H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după 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 următorului post vacant existent la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

-  din referent I A, cu studii postliceale în şef serviciu administrativ, cu studii superioare la 
TESA din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 174 din Statul de funcţii; 

 Art. 2.    – Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia: 

- Şef serviciu administrativ la TESA din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 174 
din Statul de funcţii, post vacant; 

- Medic specialist epidemiologie la Compartiment Prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale  din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 149 din Statul de funcţii, post 
vacant; 

- Asistent medical principal generalist, ½ normă la Compartiment Prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale  din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 150 din 
Statul de funcţii, post vacant; 

- Registrator medical la Secţia Medicină Internă din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, 
poz. 17 din Statul de funcţii, post vacant; 

- Infirmieră la Secţia Medicină Internă din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 19 
din Statul de funcţii, post vacant; 

- Ingrijitoare la Secţia Pneumologie din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 117 
din Statul de funcţii, post vacant; 

- Brancardier la Secţia Pneumologie din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 120 
din Statul de funcţii, post vacant; 

- Şofer II la Compartiment Muncitori  din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 188 
din Statul de funcţii, post vacant; 

- Îngrijitoare la Secţia Chirurgie Generală din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 
87 din Statul de funcţii, post vacant. 
 



 
 
 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală, 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 majorării fondului de salarii a angajaţilor 

 la SC Peisaj Hosta SRL 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 12364 din 15.12.2017 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se aprobarea majorarea fondului de salarii a 
angajaţilor la SC Peisaj Hosta SRL. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 . –Se aprobă majorarea cu 10% a fondului de cheltuieli cu salariile şi asigurările sociale 

în anul 2018 la SC Peisaj Hosta SRL. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-    S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de evaluare şi selecţionare 
pentru a beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare 
unitate de asistenţă socială în anul 2018 
 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 12312 din 12.12.2017 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea 

listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform 
Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2018; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă lista cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a 

beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă 
socială în anul 2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios 

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

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru  lucrarea “REALIZARE 
PARCARE ŞI ALEI PRIM ĂRIE  JIMBOLIA” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr.12489 din 15 decembrie 2017 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate  pentru lucrarea “REALIZARE 
PARCARE ŞI ALEI PRIM ĂRIE  JIMBOLIA” ; 

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

 
Art.1. –  Se aprobă studiul de fezabilitate pentru lucrarea  

“REALIZARE PARCARE ŞI ALEI PRIM ĂRIE  JIMBOLIA ”, nr.569/2017, realizat de S.C. 
EUROFUNCTION S.R.L. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10184 din 15.12.2017 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. 400282 Jimbolia, nr. topo  4001653-1656, în  
   suprafaţă de 2.804 mp, în 2 parcele, una de 396 mp, şi una de 2.408 mp, situat în strada  

Ion Slavici, nr.51, în vederea concesionării    parcelei de 396 mp pentru intrarea în  
legalitate a construcţiei existente pe acest teren.  

           - Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 403474 Jimbolia, nr. topo  509/1, 510,  
511/1/1/3, în suprafaţă de 8.203 mp, în 2 parcele, una de 2.000 mp şi una de 6.203 mp,  
situat în vecinătatea străzii Calea Mărășești, în vederea concesionării suprafeței de 2.000 mp pentru construire 
adăpost pentru câini fără stăpân. 
    b) Alipiri: 
- Imobil în orașul Jimbolia, înscris în CF nr. 402985 Jimbolia, nr. topo. 402985, în suprafață de 15.225 mp cu 
CF nr. 402986 Jimbolia, nr. topo. 402986, în suprafață de 28.065 mp și CF nr. 400004 Jimbolia, nr. topo. 
4924, în suprafață de 1.053 mp, situate pe str. Contele Csekonics, nr. 4, în vederea actualizării de date imobil 
a unor clădiri ale Spitalului Dr. Karl Diell Jimbolia. 
    c) Radiere servitute de trecere pietonală: 
- Imobil în orașul Jimbolia, înscris în CF nr. 402565 Jimbolia, nr. topo. 402565, în suprafață de 62 mp, 
situată pe str. Lorena (fostă str. 1 Mai), nr. 22. Această servitute de trecere a fost constituită în vederea 
asigurării accesului la parcela cu nr. topo. 402566 în suprafață de 1.348 mp, care ulterior a fost cumpărată de 
către domnul Hoța Holger, iar în acest moment această servitute de trecere nu mai este necesară. 
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 numărului stradal „18”  pentru imobilul aflat în proprietatea 
domnului Sarkany Alexandru, situat pe str. Josef Linster 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 11900 din 15.12.2017 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „18” str. Josef Linster – pentru 
imobilul aflat în proprietatea domnului Sarkany Alexandru ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, art. 115 
alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „18” str. Josef Linster pentru imobilul înscris în CF 

nr. 405627 Jimbolia, aflat în proprietatea domnului Sarkany Alexandru. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios 
administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- D-lui Sarkany Alexandru.  
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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 12411 din 14.12.2017 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 Top SKY VALUATION 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 Top Sky 
Valuation 

SRL 

 
Zona de 
încadrare 

a 
terenului  

      
 
 

Supraf.  
teren  
pentru  

vânzare 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectul 
Contractul

ui 

1. Stanciu 
Constantin 

Jimbolia, 
str. 

Republicii, 
Zona 

blocuri 

 
405687 

 
15030/

5 

 
06.12.2017 

 
B 

 
25 

 
1.070 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, str. Republicii, 
Zona Blocuri, înscris în C.F. nr. 405687 topo.15030/5 în suprafaţă de 25 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 11184 din 14.12.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit 

în baza cererii înaintată de numitul Stanciu Constantin, în calitate de concesionar al terenului  prin care se propune 
vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 25 mp cu preţul de 1.070 lei, conform raportului de evaluare întocmit 
de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 06.12.2017, 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 Stanciu Constantin,  a suprafeţei de teren 

de 25  mp, situată în Jimbolia, str. Republicii, Zona Blocuri, înscrisă în C.F nr. 405687, nr. topo.15030/5. 
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 1.070 lei, la care se adaugă TVA,  şi a 

fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Top Sky Valuation S.R.L, la data de 06.12.2017. 
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 Stanciu Constantin. 
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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 12412 din 14.12.2017 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 Top SKY VALUATION 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 Top Sky 
Valuation 

SRL 

 
Zona de 
încadrare 

a 
terenului  

      
 
 

Supraf.  
teren  
pentru  

vânzare 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectul 
Contractul

ui 

1. Stanciu 
Constantin 

Jimbolia, 
str. 

Republicii, 
Zona 

blocuri 

 
405686 

 
15030/

4 

 
06.12.2017 

 
B 

 
25 

 
1.070 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, str. Republicii, 
Zona Blocuri, înscris în C.F. nr. 405686 topo.15030/4 în suprafaţă de 25 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 11185 din 14.12.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit 

în baza cererii înaintată de numitul Stanciu Constantin, în calitate de concesionar al terenului  prin care se propune 
vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 25 mp cu preţul de 1.070 lei, conform raportului de evaluare întocmit 
de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 06.12.2017, 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 Stanciu Constantin,  a suprafeţei de teren 

de 25  mp, situată în Jimbolia, str. Republicii, Zona Blocuri, înscrisă în C.F nr. 405686 topo.15030/4. 
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 1.070 lei, la care se adaugă TVA,  şi a 

fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Top Sky Valuation S.R.L, la data de 06.12.2017. 
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 Stanciu Constantin. 
 
  Nr.      266      din 21 decembrie 2017                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Prcsina Iancu - Constantin 

  
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Griviţei, nr. 15, 

propus spre vânzare în baza Legii 112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  12361 din 13.12.2017 al Serviciului impozite și taxe locale prin care se 

propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia,  str. 
Griviţei, nr. 15,  întocmit de către S.C. SauroCad;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str.  Griviţei, nr. 15, 

după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele 

solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. CF. 
 

Nr. 
topografic 

Numărul și 
data raportului 

de evaluare  
întocmit de 

S.C. SauroCad 

Suprafața 
clădirii de 
locuit și 

dependințe 
(mp.) 

Valoarea 
clădirii 

 
(lei) 

1 Bulfan Ioan Str Griviţei, 
nr. 15. 

405671 7340/6191 2170 din 
17.11.2017 

252 25.600 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului impozite și taxe locale; 
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                        Prcsina Iancu - Constantin 
 
                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
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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. 12462 din 14.12.2017 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 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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                            CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2018 - 
2019 

 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 12531 din 18 decembrie 2017 al Serviciului APL, IE, TI, RP prin care se 

propune  aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2018 – 2019; 
 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011; 
 Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr. 14.377 din 
14.12.2017; 

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

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 
2018– 2019, prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din hotărâre. 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. 
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ANEXA 1 LA HCL NR.269 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ  
cu personalitate juridică – de stat  

Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică (arondată) – de stat 

Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de 
învăţământ 

   1. LICEUL TEHNOLOGIC  JIMBOLIA  (LIC TEHN; 
POS/RO) 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14, tel. 0256-360940, 
fax: 0256-360940, gsme_jimbolia@yahoo.com 

SECŢIE CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR 
JIMBOLIA 
ACTIVITĂŢI SPORTIVE(CSS) 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 14 

   2. ŞCOALA GIMNAZIAL Ă JIMBOLIA (PRI, 
GIM/RO/MAG) 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, tel. 0256-
360785, fax. 0256-360785, 
scoala1jimbolia@yahoo.com 

 

3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 
JIMBOLIA (PRE/RO/GER/MA) 
Jimbolia, str. Republicii, nr. 21, tel: 0256-360839, fax: 
0256-360839, gppjimbolia@gmail.com 
 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 
JIMBOLIA (PRE) 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 
JIMBOLIA (PRE) 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 12715 din 20.12.2017 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se 

propune rectificarea bugetului local pe anul 2017; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei  

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2017, după cum urmează: 
   

                                                                                        -mii lei- 

                                                                                                          COD               TRIM IV 
VENITURI – TOTAL                                355,50 
1. Sume defalcate din impozitul pe venit    040201   110,00  
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate        110202             111,50 
3. Subvenţii primite din Fondul de intervenţii   420228   134,00 
CHELTUIELI – TOTAL                     355,50 
1. Învăţământ       6502               177,40 
 - cheltuieli de personal     650210   111,50 
 - bunuri şi servicii      650220     65,90 
2. Cultura, recreere şi religie     6702      10,00 
 - bunuri şi servicii      670220     10,00 
3. Asigurări şi asistenţă socială     6802        5,00 
 - bunuri şi servicii      680220       5,00 
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002               163,10 
 - bunuri şi servicii      700220              163,10 
             
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 21 decembrie 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Prcsina Iancu Constantin. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează: d-l Toth Gabor. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  649  din 13.12.2017. 

 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

2. Proiect de hotârâre privind aprobarea majorării fondului de salarii a angajaţilor S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, 

nominalizate de către Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform Legii nr. 34 
din 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare 
unitate de asistenţă socială. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea: REALIZARE PARCARE ȘI 
ALEI PRIMĂRIE. 

5. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal ”18” situat pe str. Josef Linster pentru imobilul din 

Jimbolia, înscris în CF 405627, proprietatea domnului Sarkany Alexandru. 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului concesionat situat în intravilanul oraşului 

Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405687 TOPO. 15030/5, în suprafaţă de 25 mp.  
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în intravilanul oraşului 

Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405687 TOPO. 15030/5, în suprafaţă de 25 mp.  
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului concesionat situat în intravilanul oraşului 

Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405686 TOPO. 15030/4, în suprafaţă de 25 mp. 
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în intravilanul oraşului 

Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405686 TOPO. 15030/4, în suprafaţă de 25 mp. 
11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea a imobilului, situat în oraşul Jimbolia, str. Griviţei 

nr. 15, propus spre vânzare. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Agendei cultural-sportive a Oraşului Jimbolia 

pe anul 2017. 
13. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
14. Probleme ale Primăriei.  

15. Diverse.                                 
Plus   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar  
2018 – 2019. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 

             
  Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 229 din 23 noiembrie 2017 preşedinte de şedinţă  



este d-l Prcsina Iancu Constantin. 
D-l Prcsina supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate 

de voturi. 
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 13 decembrie 2017 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 04 decembrie 2017 care se 

aprobă cu  14 voturi pentru şi două abţineri, d-şoara Buduran şi d-l Tinei. 
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 23 noiembrie 2017 care se 

aprobă cu  15 voturi pentru şi un vot împotrivă, d-şoara Siminiuc. 
 D-şoara Siminiuc – de ce nu s-a consemnat tot ce s-a discutat? Nu sunt de acord cu acest proces verbal şi nu 
îi înţeleg pe consilierii care au votat pentru. 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind privind transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante şi temporar 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 Tabeică 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 – este strict necesar acest post de medic specialist epidemiologie? Aş fi vrut să o întreb pe 

doamna manager acest lucru. De exemplu, pe secţia gastroenterologie, cetăţenii au foarte mare nevoie de un medic, 
iar doamna doctor este în concediu maternal. 

D-l Tinei  – Din câte ştiu, doamna Bădăluţă vrea să se pensioneze şi cred că acesta este considerentul. Nu vor 
să rămână descoperiţi pe secţie. 

D-l Prcsina – a mai fost această discuţie acum vre-o doi ani. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 257 
 

  
 

 D-l Prcsina  prezintă referatul privind  aprobarea major ării fondului de salarii a angajaţilor S.C. Peisaj 
Hosta S.R.L. 

 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tabeică 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri, d-şoara 

Buduran, d-l Prcsina şi d-l Scrob şi se adoptă hotărârea 
HOTĂRÂREA NR. 258 
 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 
juridic ă, nominalizate de către Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform 
Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridic ă care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi nivelul subvenţiei acordate 
pentru fiecare unitate de asistenţă socială. 

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 Tabeică 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  – domnul Adi Popa a fost chemat să prezinte un raport de activitate pe anul 2017? Aş fi dorit să vină 

în şedinţă şi să argumenteze de ce are nevoie de această sumă. 
D-l Niţoi – toate rapoartele sunt detaliate şi depuse la contabilitate. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 259 
 
 

D-l Prcsina prezintă referatul Studiului de fezabilitate pentru lucrarea: REALIZARE PARCARE ȘI 
ALEI PRIM ĂRIE. 

 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 Tabeică prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – poza nu ne ajută foarte mult, dar este vorba despre aleile din faţa primăriei către şcoală. 
D-şoara Siminiuc – unde scrie ca este continuarea lucrărilor? Nu am nimic împotriva aleilor şi parcărilor, dar 

cu o fântână cu opt jeturi de apă şi opt jeturi luminoase nu sunt de acord. Nu înţeleg cum va creşte nivelul de viaţă al 
populaţiei prin acest proiect, la fel şi gradul de confort. 

D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o abţinere, d-şoara 
Siminiuc şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 260 
 
 

 D-l Prcsina 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 Tabeică prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – sunt lucrări de cadastru, lucrări topo. 
D-şoara Siminiuc – unde va fi amplasat acel adăpost de câini? La câţi metri distanţă faţă de prima casă? 
D-l Prcsina – doriţi să vină domnul Fechete să ne dea dertalii? 
D-şoara Siminiuc – da, să vină şi să ne spună strict unde va fi acel spaţiu. 
D-l Postelnicu – este vorba despre zona FNC , drumul care duce spre calea ferată spre Mărăşeşti. 
D-şoara Siminiuc – la ce distanţă de prima casă va fi? 
D-l Postelnicu – pentru orice edificiu care urmează să fie construit, trebuie anumite avize. 
D-şoara Siminiuc – se vor da avizele după ce s-a construit? 
D-l Prcsina – nu. Se cere o locaţie, în urma acesteia se cere o dezlipire şi în funcţie de cea ce s-a cerut, terenul 

se va lua în concesiune sau chirie. Pe cealaltă parte, există anumite avize care trebuie date conform legii. Pe baza 
acestora se poate merge mai departe cu proiectul. Omul poate să ceară orice, dar există o lege care spune clar în 
cecondiţii se vor da aceste avize. 

D-şoara Siminiuc – câte avize au fost refuzate până acum? 
D-l Prcsina – nu ştiu, nu a cerut nimeni o analiză. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 261 
 
 

 D-l Prcsina prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal ”18” situat pe str. Josef Linster 
pentru imobilul din Jimbolia, înscris în CF 405627, proprietatea domnului Sarkany Alexandru. 
 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 Tabeică 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 262 
 
 



 D-l Prcsina prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a terenului concesionat situat în 
intravilanul ora şului Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405687 TOPO. 15030/5, în suprafaţă 
de 25 mp.  

 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tabeică 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 – sunt de accord ca toată lumea care şi-a construit un garaj să devină şi proprietar, dar este foarte 

important ca noi să fim atenţi dacă mai există acea lucrare, deoarece noi vorbim aici despre terenul aferent construcţiei. 
Există foarte mulţi cetăţeni care pleacă din Jimbolia, din cauza situaţiei economice şi ar fi păcat să ne trezim cu garaje 
neîngrijite. 

D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 263 
 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în 
intravilanul ora şului Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405687 TOPO. 15030/5, în suprafaţă 
de 25 mp.  

 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tabeică 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 Corneanu – aş vrea să ştiu unde este terenul acesta? 
D-l Postelnicu – este vorba despre terenul de sub garaje pe strada Republicii, vis-à-vis de calea ferată. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 264 
 
 

        D-l Prcsina prezintă referatul privind privind însu şirea raportului de evaluare a terenului concesionat 
situat în intravilanul ora şului Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405686 TOPO. 15030/4, în 
suprafaţă de 25 mp. 
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tabeică 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 265 
 
 

        D-l Prcsina prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în 
intravilanul ora şului Jimbolia, Zona Blocuri, str. Republicii, nr. C.F.405686 TOPO. 15030/4, în suprafaţă 
de 25 mp. 
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tabeică 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 266 
 
 

      D-l Prcsina prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluarea a imobilului, situat în oraşul 
Jimbolia, str. Grivi ţei nr. 15, 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 Tabeică 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 când Consiliul Local s-a mutat pe strada Ion Slavici? 
D-l Prcsina – este o greşeală de editare şi trebuie să avem grijă la astfel de proiecte. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 267 
 
 

       D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării 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 Tabeică 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 – pe ce bază s-a făcut această modificare, respectiv dublarea sumelor? 
D-l Postelnicu – este vorba despre o rectificare. 
D-şoara Siminiuc – nu trebuia să exite o notă justificativă? Este normal aşa? Vreau să ştiu de ce s-a modificat. 
D-l Niţoi –  pe baza referatului se poate înţelege de ce s-a modificat. 
D-l Prcsina – la început se face preconizarea unor sume şi în funcţie de ce s-a cheltuit, se poate face rectificare. 

Poate datorită unor probleme organizatorice, sumele nu coincid cu cele iniţiale. 
D-na Ferescu – pentru că nu s-au cheltuit toţi banii de la o activitate, se vor repartiza către alte două activităţi, 

care au costat mai mult decât era preconizat. Dar sumele nu se modifică din agenda culturală. 
D-şoara Siminiuc – am voie să cer pentru fiecare activitate desfăşurată, un scurt referat? Vreau să ştiu ce 

activităţi se desfăţoară în oraş, cum sunt promovate, cum participăm? De exemplu, la Stefan Jager se desfăşoară,, 
Memoria Meşteşugurilor”. Eu, personal nu ştiu de această activitate. Ar trebui să primim câte o invitaţie la aceste 
evenimente, în calitate de consilieri. 

D-l Postelnicu – se pun invitaţii pentru evenimente la fiecare consilier în mapă. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 268 
 
 

 D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea re ţelei şcolare a oraşului jimbolia care va funcţiona în 
anul şcolar 2018 – 2019. 
 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 Tabeică 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 Niţoi – l-aţi aprobat ca proiect, iar singura modificare este adăugarea acestui club sportiv, care trece la 

Liceul Tehnologic Jimbolia. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 269 
 
 

 D-l Prcsina prezintă referatul privind rectificarea bugetului local 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 Tabeică 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 270 
 

  



Se trece la probleme ale comisilor de specialitate: 
D-şoara Siminiuc – noi ca şi comisie pe cultură, putem cere un raport pentru fiecare activitate desfăşurată? 
D-l Postelnicu – la fiecare activitate se face câte un raport. 
D-şoara Siminiuc – doamna preşedintă, vă rog să ne lămuriţi. 
D-na Ferescu – nu am ce să lămuresc.Eu nu am dubii în privinţa sumelor alocate pentru activităţile desfăşurate, 

iar dacă nu se cheltuie, se distribuie către alte activităţi unde sunt necesare. 
D-şoara Siminiuc – cunoaşteţi această activitate de la Stefan Jager? 
D-na Ferescu – dacă nu cunosc, nu înseamnă că nu există. Doamna Takacs vă poate detalia orice nelămurire. 

Nu pot să le ştiu eu chiar pe toate. 
D-şoara Siminiuc – domnule secretar, puteţi să faceţi o lămurire? 
D-l Niţoi – eu nu particip la şedinţele pentru comisii şi nu pot să detaliez. 
D-l Gorgan – aşa cum s-a discutat la comisii, aş veni cu următoarea sugestie: să uităm acest şablon cu aceste 

activităţi culturale, care nu au un impact asupra populaţiei, iar în Agenda Culturală să trecem doar o parte din ele. 
Trebuie să facem o analiză culturală, iar în agendă să introducem spectacole de teatru, muzică simfonică, pentru că 
vor avea un impact mult mai mare decât alte evenimente despre care a vorbit si domnişoara Siminiuc. Vreau să vin cu 
un plus real pentru Agenda Culturală. Este vorba despre o propunere despre anul viitor. 

D-l Prcsina – sunt de acord, dar o agenda cultural-sportivă se aprobă la începutul anului. Oricare dintre noi, 
putem propune modificări. 

D-l Gorgan – mă angajez să fac eu un calendar cultural până la sfârşitul lunii ianuarie şi să îl prezint în faţa 
Consiliului Local. 

D-l Tinei – dacă avem bani, ar trebui să promovăm cum se cuvine interesele naţionale şi mă angajez şi eu 
alături de domnul Gorgan, să vin cu propuneri. 
   

 
Se trece la probleme ale primăriei:  
D-l Prcsina – în calitate de membru al comisiei de urbanism, vreau să precizez că a fost un an destul de greu 

din punct de vedere al modificărilor de design, de funcţinalitate în oraş, datorită lucrărilor la reţeaua de canalizare şi 
ar trebui să primim un raport al acestui an, dar nu din obligativitate, ci pentru informare. 

D-l Postelnicu – problemele sunt cunoscute, dar ca o veste bună pentru noi şi pentru comunitatea noastră, se 
pare că MDRAPFE, împreună cu Comisia Europeană-Autoritatea de Management, au descoperit că nu s-au depus 
foarte multe proiecte şi se creionează pe axa POR un nou proiect: ,,Dezvoltare durabilă pentru oraşele mici şi mijlocii”. 
Este o axă pe care putem depune orice: infrastructură, clădiri din domeniul social, şcoli. Mă bucur  că am accesat 
proiectele mai mici pe PNDL, dar mă îngrijorează ceea ce se întâmplă la Bucureşti şi ce se va întâmpla în următorii 
ani. Vom începe cele două proiecte cu grădiniţele şi cea cu creşa şi mă îngrijorez să nu ajungem la fel ca şi cu campusul. 
Dar avem şi un exemplu bun: drumurile din Clarii Vii s-au finalizat, s-au achitat şi ultimele tranşe şi nu avem nici un 
fel de problemă. Ne punem mari speranţe în această măsură POR, axa 10.1. 
Avem cele două contracte cu Serbia, care sunt semnate: drumurile de pe Ion Slavici, Mărăşeşti şi Liviu Rebreanu şi 
cel cu parcarea de la Expo Ripensis. Ieri am avut o şedinţă cu repezentanţii primăriei Kikinda pentru a identifica noi 
proiecte comune, inclusiv proiectul cu bălţile. 
De asemenea, tot pe POR putem depune proiectul pentru centrul civic şi reluăm ideea de a închide centrul şi de a 
reface spaţiul verde şi mobilierul urban.  
Din resurse proprii, ne-am gândit să iniţiem studiu de fezabilitate la trotuarele din oraş.  
 D-l Prcsina – la aleile din faţa primăriei se doreşte pavarea acestora? 

D-l Postelnicu  aceasta ar fi ideea deoarece aleile pavate sunt rezistente şi mult mai practice. Suma ar fi cam 
aceeaşi ca şi pentru asfalt şi avem în jur de 70-80 km de trotuar în oraş. Căutăm să acţionăm pe cât mai multe fronturi 
pentru a atrage cât mai multe proiecte finanţate din bani europeni, chiar dacă este foarte mult de lucru. Legea ne 
permite să angajăm manageri de proiect, pentru că nu putem încărca un om cu atâtea proiecte. 
 

 
Se trece la diverse: 
D-na Ferescu – se are în vedere o anvelopare a clădirii de la şcola de pe strada Lorena? 
D-l Postelnicu- da. 
D-l Tinei  – care este situaţia cu cladirea care se dorea a fi sală de sport? 



D-l Postelnicu – nu este vorba despre o sală de sport, ci de o sală de evenimente, de festiviţăţi, dar există şi 
managerii unităţilor şcolare care trebuie să aplice la rândul lor pentru proiecte finanţate din fonduri europene. 

D-l Prcsina – am înţeles că  s-a modificat si Legea Achiziţilor Publice. 
D-l Postelnicu – nu se ştie exact. 
D-l Ciuciulete – şcolile şi spitalul şi-au întocmit necesarul pentru bugete? 
D-l Postelnicu – nu avem un necesar de la spital, dar i-am pus în legătură cu Kikinda, cu care se va încheia un 

parteneriat prin care îi va ajuta  cu un buget pentru dotări cu aparatură medicală. Ne gândim să construim o arhivă 
pentru spital şi să dezvoltăm o secţie de fizioterapie. 
În ultimele săptămâni, citim, ne documentăm şi căutăm oportunităţi de finanţare pentru tot ceea ce înseamna 
infrastructură în oraş. Cea mai mare problemă este lucrarea de canalizare şi trebuie să găsim variantele optime pentru 
a deranja cât mai puţin şi de a finaliza lucrarea. 
 D-na Ferescu – a avut loc o derogare de termen? Ultima de care ştiam era decembrie 2017. 

D-l Postelnicu – firma care a preluat lucrările execută cu responsabilitate, dar au întâmpinat anumite probleme 
în anumite zone şi trebuie intervenit mai întâi acolo. Pe bună dreptate au reacţionat oamenii şi de aceea am găsit acea 
soluţie, şi-anume mutarea lucrărilor în carosabil. Am solicitat către Aquatim să se finalizeze lucrările până la stratul 
de asfalt. 

D-l Prcsina – nu este uşor în condiţiile date, să faceţi faţă ca primar şi trebuie să fi ţi felicitat măcar de către 
Consiliul Local. 

D-l Flore – instalaţia de sunet pentru colinde mai funcţionează? Nu am putea să regândim ideea în zona piaţetei 
sau amplasarea a doua-trei căsuţe pentru Târgul de Crăciun? 

D-l Postelnicu – sunt discuţii în acest sens, pe unii îi deranjează, iar alţii ne solicită colinde. Vrem să o 
restrângem în zona piaţetei. 
Sărbători fericite, sănătate şi tot ce vă doriţi! 

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

  Prcsina Iancu Constantin 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 


