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

HOTĂRÂRE 
 privind majorarea tarifelor de deviz pentru serviciile şi lucrările executate de 

S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  534  din 18.01.2018 al Serviciului contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se propune majorarea tarifelor de deviz pentru 
serviciile şi lucrările executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se majorează tarifele de deviz pentru serviciile şi lucrările  

executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L, conform anexei 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 76 
din 12.04.2016 şi Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 171 din 20.10.2016. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L; 
- cetăţenilor prin afişare  

 
 
Nr.   2 din 25 ianuarie 2018            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
        Scrob Radu-Nicolae 
      
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
              SECRETAR, 
  
                                                                Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea participării  Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia la implementarea proiectului " 
Crossborder cooperation for chronical and acute patients healthcare (COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ PENTRU  ÎNGRIJIREA PACENȚILOR  CU BOLI CRONICE ȘI 
ACUTE)", acronim SZEJIHOSP și asigurarea fondurilor (cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile) necesare implementării proiectului; 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul 551 din 18.01.2018 al Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană,  

Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea  Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 
la implementarea proiectului " Crossborder cooperation for chronical and acute patients healthcare 
(COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ PENTRU  ÎNGRIJIREA PACENȚILOR  CU BOLI 
CRONICE ȘI ACUTE)", acronim SZEJIHOSP și asigurarea fondurilor (cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile) necesare implementării proiectului; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se aprobă participarea  Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia la implementarea proiectului 

" Crossborder cooperation for chronical and acute patients healthcare (COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ PENTRU  ÎNGRIJIREA PACENȚILOR  CU BOLI CRONICE ȘI ACUTE)", 
acronim SZEJIHOSP; 

Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului 
cu titlul „COOPERARE TRANSFRONTALIER Ă PENTRU  ÎNGRIJIREA PACEN ȚILOR  CU 
BOLI CRONICE ȘI ACUTE ’’ , în valoare de 787.485,00 EURO (669.362,25 EURO - Fonduri UE 
în cuantum de 85%,   102.365,75 EURO – Cofinanţare Naţională de 13%, 15.757 EURO – 
contribu ţie proprie de 2%), 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 15.757 EURO, reprezentând 2% 
coofinanţare pentru proiectul „COOPERARE TRANSFRONTALIER Ă PENTRU  ÎNGRIJIREA 
PACENȚILOR  CU BOLI CRONICE ȘI ACUTE”. 
 Art. 4. – Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul 
Crossborder cooperation for chronical and acute patients healthcare (COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ PENTRU  ÎNGRIJIREA PACENȚILOR  CU BOLI CRONICE ȘI ACUTE, 
elaborată de S.C. Siregon Grup S.R.L. (proiectant general şi analiză economică) şi SC Expert Prest SRL 
(consultant protecţia mediului). 
 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; 
Nr.   3    din 25 ianuarie 2018                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 610 din 18.01.2018 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu şi Resurse Umane prin care se propune aprobarea utilizării în anul 2018 a 
excedentului anual al bugetului local; 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea, în anul 2018, a excedentului total al bugetului local, 

în sumă de  8.613.236,69 lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, 
respectiv cheltuieli de capital. 
                                                                                          

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Oraşului  Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 482 din 16.01.2018 al Serviciului buget, contabilitate prin care 
se propune aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi 
completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, ale Legii nr. 15/1994, ale H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind 
amortizarea mijloacelor fixe, ale O.G. nr. 112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casare şi 
valorificarea activelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ 
teritoriale; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 229.534.684,85 lei şi 

inventarul obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   4.611.558,06 lei, 
pentru anul 2017, detaliat conform referatului-anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul  legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publiă locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 

 
Nr.  5       din 25 ianuarie 2018              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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CONTRASEMNEAZ Ă 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi scoaterea 

din folosinţă a unor obiecte de inventar 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 483/16.01.2018 al Serviciului buget, contabilitate prin care se 
propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar  în valoare totală 
de 209.670,29 lei, casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 4.381.658,55 lei şi 
casarea ; 

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 aprobă propunerile de casare şi scoatere din uz  a unor obiecte 

de inventar în valoare totală de 209.670,29  lei, conform listelor cu propunerile de casare 
anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe în valoare de 
4.381.658,55 lei, conform listelor cu propunerile de casare anexate, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

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

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2018 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 650 din 19.01.2018 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2018; 

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999, republicată 
şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, 

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 ; 
- Compartimentului  administraţie publică locală  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pe anul 2018 la Primăria Ora şului 

Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 649 din 19.01.2018 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 
2018 ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, actualizată, Legii nr.250/2016 (actualizată) privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, prevederile O.U.G. nr.82/2017 pentru modificare şi 
completarea unor acte normative, prevederile H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Ţinând cont de H.C.L. nr.143/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual la nivelul administraţiei publice locale a Oraşului 
Jimbolia.        

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de la 
bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2018,  conform anexelor 1-19 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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      CONTRASEMNEAZĂ 
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     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 2018 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 405 din 15 ianuarie 2018 al Serviciului Public de Asistenţă Socială 
prin care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 2018; 

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, actualizată; 

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 planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru  
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 2018, 
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 a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială,  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea costului mediu lunar şi cuantumul contribuţiei lunare de 
întreţinere, pe grade de dependenţă, a persoanele vârstnice îngrijite la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 430 din 18 ianuarie 2018 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu lunar şi cuantumul 
contribuţiei lunare de întreţinere, pe grade de dependenţă, a persoanele vârstnice îngrijite la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a  
persoanelor vârstnice, republicată şi actualizată şi a HG nr. 978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de 
familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă costul mediu lunar şi cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere 

a persoanele vârstnice îngrijite la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, începând cu luna 
februarie 2018, pe grade de dependenţă, după cum urmează: 

• 2.068 lei/ lună pentru persoanele vârstnice care nu sunt dependente; 
• 2.148 lei/ lună pentru persoanele vârstnice semidependente; 
• 2.238 lei/lună pentru persoanele vârstnice dependente. 

                   Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu 
datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau judeţene, 
după caz, în limita stabilită de acesta. 
                   Art. 3.– Prezenta hotărâre se comunică : 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul 
Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării C ăminului pentru persoane 

vârstnice Jimbolia 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 489 din 16 ianuarie 2018 al  Serviciului Public de Asistenţă Socială 
prin care se propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu 
Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 35 
alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

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 asocierea Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul 
Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia în anul 2018. 

Art.2. – Cotele şi sumele reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi pentru finanţarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia se vor stabili ulterior: 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială  
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Realizare parcare şi alei primărie”  
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 195 din 09.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 
care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Reabilitare parcare şi alei primărie” ; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic pentru investiţia „Realizare parcare şi alei primărie” , 
întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru investiţia 
„Realizare parcare şi alei primărie”:  

• Categoria lucrărilor: parcare şi alei; 
• Suprafaţă zonă carosabilă : 1136,00 mp 
• Suprafaţă zonă pietonală : 425,00 mp 
• Suprafaţă monument : 17,00 mp 
• Suprafaţă fântână : 39,00 mp 
• Lungime borduri zonă pietonală : 244,00 mp 
• Lungime borduri zonă carosabilă : 240,00 mp 
• Lungime rigolă tip scafă : 75,00 mp 
• Lăţime parcare: 5,50 mp; 
• Pantă transversală zonă pietonală : 1,50% 
• Pantă transversală zonă carosabilă : 3,0% 
• Valoarea totală:  564.519,94  lei (TVA inclus) ), din care C+M: 524.059,94 lei (TVA inclus); 

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

si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii 

internaţionale, relaţii publice;   
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciului Buget, contabilitate. 

 
Nr. 12    din   25 ianuarie 2018                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                       Scrob Radu-Nicolae 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției ”Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului ” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr.119 din 08 ianuarie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției  ”Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului ”  

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 investiția ”Reabilitare şi extindere alei 
în interiorul cimitirului ”, realizat de S.C. EUROFUNCTION S.R.L. 

 Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:  
- Structura rutieră propusă pentru reţeaua de alei pietonale cu structură nouă este: 6 cm 

dale prefabricate autoblocante din beton, 3 cm strat de nisip, 20 cm strat de balast, teren 
natural/umplutură pământ-compactat. 

- Structura rutieră propusă pentru parcare auto cu structură nouă este: 4 cm strat de uzură 
din beton asfaltic BA 12,5, 15 cm strat din balast stabilizat cu ciment, 25 cm strat din 
balat, teren natural/umplutură pământ-compactat. 

- Structura rutieră propusă la platformele pentru pubele este: 6 cm dale prefabricate 
autoblocante din beton, 3 cm strat nisip, 10 cm daledin beton armat cu plasă sudată 
6mm, 10 cm strat de ballast. 

- Valoarea totală a investiţiei. Inclusiv TVA: 415.524,82 lei, din care C+M: 327.264,30 
lei (inclusiv TVA) 

Art.3.  – 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; 

 
 
Nr.13 din 25 ianuarie 2018                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      Scrob Radu-Nicolae 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului”  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 306 din 11.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului” ; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic pentru investiţia „Reabilitare şi extindere alei în 
interiorul cimitirului” , întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru 
investiţia „Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului”:  

- Suprafață proiectată: 1.380 mp; 
- Lungime alei pietonale proiectate: 638 m; 
- Lungime alee auto proiectată: 229 m; 
- Lungime platformă pubelă proiectată: 9 m; 
- Lungime borduri zonă pietonală: 1.276 m; 
- Lungime borduri zonă carosabilă: 458 m; 
- Lungime borduri platformă: 30 m; 
- Pantă transversală zonă pietonală: 3%; 
- Pantă transversală zonă carosabilă: 2,5%; 
- Structura rutieră: mixtă. 
- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 415.524,82 lei, din care C+M: 327.264,30 

lei (inclusiv TVA). 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu 
si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciului Buget, contabilitate. 

Nr. 14    din   25 ianuarie 2018                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                       Scrob Radu-Nicolae 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Amenajare popas turistic pentru bicicliști în drumul spre punctul de trecere a frontierei Jimbolia 
România-Republica Serbia” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr.119 din 08 ianuarie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
ai investiției ”Amenajare popas turistic pentru bicicliști în drumul spre punctul de trecere a 
frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”  

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 investiția ”Amenajare popas turistic pentru 
bicicliști în drumul spre punctul de trecere a frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”, 
realizat de S.C. EUROENGINEERING S.R.L. 

Art.2 .  -    Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:  
- Structura rutieră propusă este: 6 cm dale prefabricate din beton, 2 cm strat de nisip, 12 cm 

balast, delimitare borduri 10x15x50 cm, teren natural/umplutură pământ, compactat. 
- Realizarea unei construcții cu fucnțiunea de grup sanitar: înălțimea maximă a clădirii este de 

3,45 m față de cota 0, iar înălțimea la cornișă este de 2,95 m față de cota 0. 
- Suprafața construită propusă este 27,39 mp. 
- Construcția are o formă ce se înscrie într-un dreptunghi cu laturile de 3,30x8,30 metri. 
- Din punct de vedere funcțional, grupul sanitar are următoarea alcătuire: grup sanitar femei: 

Su=7,02 mp, grup sanitar bărbați: Su=7,02 mp, grup sanitar persoane cu handicap: Su=4,42 
mp.    

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 592.417,41 lei (133.341,90 Euro), din care C+M: 
495.193,32 lei (111.361,98 Euro). 

Art.3.   -  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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CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției ”Realizare parcare spital orăşenesc Jimbolia” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr.300 din 10 ianuarie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției  ” Realizare parcare spital orăşenesc 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 investiția ” Realizare parcare spital 
orăşenesc Jimbolia”, realizat de S.C. EUROFUNCTION S.R.L; 
 Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:  

- Structura rutieră propusă este: 
1. Zona carosabilă: 15 cm strat de beton, plasă sudată de diamentru 8 mm, 20 cm strat 

stabilizat, 20 cm strat de balast, strat anticontaminare de geotextile, teren 
natural/umplutură pământ, compactat. 

- Amenajarea zonei spitalului constă în realizarea unor parcări din dale prefabricate din 
beton, încadrate în bordure de 20 x 25 cm, pe o fundaţie de 30 x 20 cm. Pentru 
evacuarea şi colectarea apelor pluviale s-a propus realizarea unor rigole carosabile ce 
urmează să evacueze apele în reţeaua existentă a oraşului. 

- Pentru realizarea investiţiei se vor ocupa următoarele suprafeţe de teren: zona parcare - 
868 mp, zona spaţiu verde - 251 mp, în total 1119 mp. 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 313.046,98 lei, din care C+M: 261.876,98 
LEI (inclusiv TVA) 
Art.3.  – 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 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Realizare parcare spital orăşenesc Jimbolia” 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 305 din 10.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Reabilitare parcare spital orăşenesc Jimbolia”; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic pentru investiţia „Reabilitare parcare spital 
orăşenesc Jimbolia” , întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatorii tehnico - economici pentru 
investiţia „Reabilitare parcare spital orăşenesc Jimbolia”: 

- Suprafață parcare: 868 mp; 
- Suprafață spațiu verde: 251 mp; 
- Lungime bordure: 373,5 m; 
- Lungime rigole: 155 m; 
- Pantă transversal: 2,5%; 
- Structura rutieră: semirigidă. 
- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 313.046,98 lei, din care C+M: 261.876,98 

lei (inclusiv TVA). 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu 
si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciului Buget, contabilitate. 

 
Nr. 17    din   25 ianuarie 2018                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
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        CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabilitarea 

străzilor adiacente Drumului Național 59 C din Jimbolia”, precum și indicatorii tehnico-
economici ai investiției 

 
  

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 138/08.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Iintervenţii „ Reabilitarea străzilor adiacente Drumului Național 59 C din Jimbolia”, 
precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată   
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. – Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
„ Reabilitarea străzilor adiacente Drumului Național 59 C din Jimbolia”, întocmită de SC 
EUROFUNTION SRL; 
 Art. 2 . – Se aprobă valoarea totală, inclusiv TVA: 3.401.579,15 lei (767.106,23 
Euro), din care C+M: 3.170.883,68 lei (715.081 Euro).  

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

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabilitare energetică 
a Spitalului Dr. Karl Diell din Jimbolia – Clădirea secţiei de pneumologie”, precum și 

indicatorii tehnico-economici ai investiției 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 611/19.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ” Reabilitare 
energetică a Spitalului Dr. Karl Diell din Jimbolia – Clădirea secţiei de pneumologie”, precum 
și indicatorii tehnico-economici ai investiției; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1.  – Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ” Reabilitare 
energetică a Spitalului Dr. Karl Diell din Jimbolia – Clădirea secţiei de pneumologie”,, întocmită 
de SC EUROENGINEERING SRL; 
 Art. 2 . – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează: 

- Varianta propusă: 
• consolidare pereți pe direcție transversala cu tencuieli armate; 
• rigidizare planșeu peste parter prin supra betonare; 
• verificare șarpantă și remediere deficientele constatate (piese metalice de fixare a 

popilor pe planșeu, piese metalice de îmbinare intre elementele șarpantei, etc.). 
• reabilitare termică prin: izolarea termică a planșeul sub șarpantă se va soluționa 

cu vată minerală bazaltică în grosime de 25 cm;  izolarea termică a pardoselii pe 
sol se va realiza prin demontare pardoseală existent, polistiren extrudat de 6 cm 
grosime peste placa de bază, șapă de protecție, refacere pardoseală; izolarea 
termică la exterior a pereților exteriori se va realiza prin desfacerea tencuielii 
exterioare; 

-  Valoarea totală a investiției este de 176.616,917 lei (TVA inclus). 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 
Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciului Buget, contabilitate. 
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        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 



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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 616 din 19.01.2018 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. Modificare limite imobil și rectificare suprafețe în CF: 
- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 400698 Jimbolia, nr. topo. 2215/2, în 

suprafață 3.089 mp (suprafață măsurată 3.044 mp), situat în strada Republicii, nr. 
35 și imobil înscris în CF nr. 401123 Jimbolia, nr. topo. 2235 în suprafață de 3.467 
mp (suprafață măsurată 3.385 mp), situat în strada Republicii, nr. 37, în vederea 
rectificării suprafețelor de teren în CF și a modificării limitelor de proprietate 
(Cinematograful și Grădina de vară ”Urania”, precum și imobil proprietatea SC 
SARDENI SANTA MARIA SRL din Jimbolia). 

b. Rectificare suprafață în CF: 
- Imobil în orașul Jimbolia, înscris în CF nr. 405477 Jimbolia, nr. topo. 2435/1/3, în 

suprafață de 2.703 mp (suprafață măsurată 1.679 mp), în vederea rectificării 
suprafeței în CF (teren concesionat firmei SC DANIMEX SRL din Jimbolia). 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

 
  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre  
vânzare,ce aparţine de locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
 Văzând referatul 620 din 19.01.2018 al Serviciului Urbanism prin care se propune 

însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului 
propus spre vânzare,ce aparţine de locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995, ce urmează a fi 
vândut, 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 propus spre vânzare,ce aparţine de 
locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995, ce urmează a fi vândut, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele 

solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. CF. 
 

Nr. 
topo 
grafic 

Numărul și data 
raportului de 

evaluare  
întocmit de S.C. 

Top Sky 
Valuation Srl 

Suprafața 
terenului 
atribuit 
gratuit 

Suprafață 
teren 

rezultat pt 
vânzare 

Valoarea 
Terenului  
(lei fără 
TVA) 

Valoarea 
clădirii

(lei)

1 Patrolea 
Gheorghiţă şi 

Patrolea 
Elvira 

Str. 
Lorena, nr. 

67 şi 69 

     
402201 

2512,2
513 

16.01.2018 248 mp 447mp 11.600 
LEI 
(2500 
EURO) 

11.970

 
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 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului propus spre  
vânzare,ce aparţine de locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995 

 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 626 din 19.01.2018  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de numiţii Patrolea Gheorghiţă şi Patrolea Elvira,  prin care 
se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 447 mp cu preţul de 11.600 lei, conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 16.01.2018, 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 Patrolea Gheorghiţă şi d-na 

Patrolea Elvira,  a suprafeţei de 447 mp, înscrisă în C.F nr. 402201, nr. topo.2512,2513. 
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 11.600 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 16.01.2018. 

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

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre  
vânzare,ce aparţine de locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
 Văzând referatul 619 din 19.01.2018 al Serviciului Urbanism prin care se propune 

însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului propus spre 
vânzare,ce aparţine de locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995, ce urmează a fi vândut, 
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 propus spre vânzare,ce aparţine de 
locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995, ce urmează a fi vândut, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele 

solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. CF. 
 

Nr. topo 
grafic 

Numărul și data 
raportului de 

evaluare  întocmit 
de S.C. Top Sky 

Valuation Srl 

Suprafața 
terenului 
atribuit 
gratuit 

Suprafață 
teren 

rezultat pt 
vânzare 

Valoarea 
Terenului  
(lei fără 
TVA) 

Valoarea 
clădirii

(lei)

1 CRAIŢĂR 
COSMIN şi 
CRAIŢĂR 

GABRIELA 

Str. Aleea 
Cito, nr. 36 

      
405117 

4777, 
4778 

16.01.2018 438 mp 332 
(168 mp 

curte şi 164 
mp 

grădină) 

9.300 LEI 
(2.000 
EURO) 

11.970

 
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 propus spre  
vânzare,ce aparţine de locuinţa cumpărată în baza legii 112/1995 

 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 627 din 19.01.2018  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de numiţii Craiţăr Cosmin şi Craiţăr Gabriela,  prin care se 
propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 332 mp cu preţul de 9.300 lei, conform raportului 
de evaluare întocmit de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 16.01.2018, 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 Craiţăr Cosmin şi d-na Craiţăr 

Gabriela, a suprafeţei de 332 mp, înscrisă în C.F nr. 405117, nr. topo 4777, 4778. 
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 9.300 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 16.01.2018. 

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

HOTĂRÂRE 
privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor fiscale a unui număr 
de 28 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 12693 din 20.12.2017 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale prin care 
se propune trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată  a creanţelor fiscale a unui 
număr de 28 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 

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

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 aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată, a  

creanţelor fiscale în valoare totală de 47.800 lei, a unui număr de 28 de debitori, declaraţi în 
stare de insolvabilitate, 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; 

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

 HOTĂRÂRE 
Privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 153/25.08.2016  
referitor la componenţa  comsiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii din blocurile ANL 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 513/17.01.2018 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale prin care se 

propune aprobarea  modificarii art.2 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 153/25.08.2016  
referitor la componenţa  comsiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii din blocurile ANL; 

Ţinând cont de prevederile art.14 alin. (5) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Art.2 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 153/25.08.2016  referitor la 

componenţa  comsiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din 
blocurile ANL se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 2. – Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia  
socială pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din blocurile ANL: 

- D-l  Toth Gabor, 
- D-l Prcsina Iancu Constantin, 
- D-l Flore Gheorghe Cristian. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale;  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea schimbului de locuinţă, solicitat  de d-na Ciocan Florina 
Cristina, de la o cameră la două camere, în blocul ANL din Jimbolia, strada George 
Enescu nr.10 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 514/17.01.2018 al Serviciului Impozite şi  

Taxe Locale prin care se propune aprobarea schimbului de locuinţă solicitat de d-na Ciocan 
Florina Cristina, de la o cameră la două camere, în blocul ANL din Jimbolia, strada George 
Enescu nr.10. 

Ţinând cont de prevederile art.8 alin. (17),(18),(19) din HG nr. 962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă schimbul de locuinţă solicitat  de d-na Ciocan Florina Cristina, de la 

o cameră la două camere, în blocul ANL din Jimbolia, strada George Enescu nr.10; 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale;  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 

2018, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 431 din 19.01.2018 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 
2018, personal contractual, la Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi 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 Organigrama şi Statul de funcţii pentru anul 2018, personal 
contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
-  pentru persoane vârstnice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 ianuarie 2018 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Scrob Radu-Nicolae. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează: d-l Boss Hademar. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel 

– secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia participă: d-șoara Cîrlig Daniela. 
Din partea Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia participă: d-l Bucur Eugen. 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  107  din 18.01.2018. 

 
ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor de deviz pentru lucrări şi servicii 

executate de SC Peisaj Hosta SRL. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării  Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia la 

implementarea proiectului " Crossborder cooperation for chronical and acute patients 
healthcare (COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ PENTRU  ÎNGRIJIREA 
PACENȚILOR  CU BOLI CRONICE ȘI ACUTE)", acronim SZEJIHOSP și asigurarea 
fondurilor (cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile ) necesare implementării proiectului; 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2018, a excedentului rezultat din execuţia 
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate din venituri proprii în 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Oraşului  Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi 
scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru 
anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pe anul 2018 la 
Primăria Oraşului Jimbolia. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 
2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei 
lunare de întreţinere pe grade de dependenţă la Căminul pentru persoane vâstnice Jimbolia. 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Jimbolia cu Consiliul Judeţean Timiş în 
vederea finanţării Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Realizare parcare şi alei primărie”.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului ”. 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Reabilitare şi extindere alei în interiorul cimitirului”  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Amenajare popas turistic pentru bicicliști în drumul spre 
punctul de trecere a frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Realizare parcare spital orăşenesc Jimbolia” 

16. Proiect de privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Realizare parcare spital orăşenesc Jimbolia”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
”Reabilitarea străzilor adiacente Drumului Național 59 C din Jimbolia”, precum și 
indicatorii tehnico-economici ai investiției. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
”Reabilitare tribun ă sport” precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției. 

19. Proiect de privind aprobarea proiectului tehnic ”Reabilitare tribun ă sport”.  
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

”Reabilitare energetică la spital Dr. Karl Diel Jimbolia – clădire secţie pneumologie”, 
precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției. 

21. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din Oraşul 
Jimbolia. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului închiriat situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia, str. Lorena, nr.67 şi 69, nr. C.F.402201 TOPO. 2512,2513, 
în suprafaţă de 447 mp.  

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia str. Lorena, nr.67 şi 69, nr. C.F.402201 TOPO. 2512,2513, 
în suprafaţă de 447 mp.  

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului închiriat situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia, str. Aleea Cito, nr.36, nr. C.F.405117 TOPO. 4777,4778, în 
suprafaţă de 332 mp. 

25. Proiect de hotărâre privind vânzarea , fără licitaţie publică a terenului închiriat situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia, str. Aleea Cito, nr.36, nr. C.F.405117 TOPO. 4777,4778, în 
suprafaţă de 332 mp. 

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a 
creanţelor fiscale a unui număr de 28 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
153/25.08.2016. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă, solicitat de d-na Ciocan 
Florina Cristina, de la o cameră la două camere, în blocul ANL din Jimbolia, strada 
George Enescu nr.10. 

29. Discutarea Raportului de audit financiar nr. 9783 din 13.10.2017 şi a Deciziei nr. 
38/2017 încheiate în urma acţiunii de Audit financiar asupra conturilor anuale de 
execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a Oraşului Jimbolia pe anul 2016. 

30. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
31. Probleme ale Primăriei.  
32. Diverse.             

              
Plus la ordinea de zi: 



          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 
2018, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
             
  Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1 din 25 ianuarie 2018 preşedinte de 
şedinţă  
este d-l Radu Scrob Nicolae. 

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

de voturi. 
D-l Scrob supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 21 decembrie 2017 care 
se 

aprobă cu  15 voturi pentru şi o abţinere, d-şoara Siminiuc. 
  

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea major ării tarifelor de deviz pentru 

lucrări şi servicii executate de SC Peisaj Hosta SRL.  

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

hotărâre.  
D-l Tinei  – vreau să ştiu dacă în referatul care s-a trimis la Prefectură au fost modificate 

acele date trecute greşit. 
D-l Niţoi – au fost modificate referatele. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 2 

 
 D-l Scrob  prezintă referatul privind aprobarea particip ării Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia la implementarea proiectului " Crossborder cooperation for chronical and 
acute patients healthcare (COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ PENTRU  
ÎNGRIJIREA PACEN ȚILOR  CU BOLI CRONICE ȘI ACUTE)", acronim 
SZEJIHOSP și asigurarea fondurilor (cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile ) 
necesare implementării proiectului; 

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

şi se adoptă hotărârea 
HOTĂRÂREA NR. 3 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind utilizarea, în anul 2018, a excedentului rezultat 

din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finan ţate din venituri 
proprii în 2017. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 



D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-şoara Siminiuc -  să înţeleg că am avut bani anul trecut? La multe din cererile mele mi 
s-a spus că nu sunt bani: să schimbăm coşurile de gunoi stradale, să reparăm plăcuţa 
comemorativă,, Emerich Bartzer’’, să schimbăm plăcuţele cu denumirile străzilor. Am primit 
mereu răspunsuri negative, dar văd aici o mică avere. Chiar dacă sunt lucruri mărunte, sunt 
importante pentru societate. 

D-l Tinei – aş vrea să ştiu dacă putem consemna în procesul verbal al şedinţei, ce se va 
întâmpla cu aceşti bani în anul 2018? 

D-l Postelnicu – la fel ca şi în anii anteriori, banii vor fi adăugaţi pe listele de investiţii. I-
am mai explicat d-şoarei Siminiuc, dar nu a înţeles. Au fost acele blocaje la lucrările cu investiţiile 
în curs şi mai mult decât atât, am ezitat să lucrăm la infrastructura rutieră şi pietonală până nu 
finalizăm aceste lucrări de canalizare. 

D-şoara Siminiuc – sunt trotuare care se pot face fără spartul canalizării. Nu există motiv. 
Aduc şi fotografii dacă nu credeţi. 

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

HOTĂRÂREA NR. 4 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul 
public şi privat al Ora şului  Jimbolia. 

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

hotărâre.  
D-şoara Siminiuc – pe lista de inventariere, în data de 17.11.2017 la gestiunea active fixe 

corporale-patrimoniu public-construcţii, la punctul 23, Clubul Copiilor Jimbolia consider că: 
transferul imobilului din domeniul public al statului român în domeniul public al Oraşului 
Jimbolia nu are temei legal conform art. 166 alin(4) din Legea 84/1995. Atât am avut de zis. 
Restul este OK. 

D-l Niţoi – patrimoniul s-a făcut până în  anul 1999, iar pentru problemele pentru care au 
existat conflicte sau litigii, au existat comisii. Legea Patrimoniului public a stabilit care sunt 
priorităţile. Dacă nu a existat nici un fel de solicitare, noi am putut crea ,, averea oraşului’’. 5 ani 
ne-am străduit să ne luăm toate clădirile şi nu am abuzat. Dacă s-a ignorat ridicarea averii, am 
luat-o noi. Nu văd nici un fel de greşeală din punct de vedere juridic sau moral faptul că acest 
club este în propietatea oraşului Jimbolia. 

D-l Tinei – dacă tot s-a făcut un inventar al patrimoniului public şi privat, la cadastru de 
ce nu facem acele lucrări pentru a reda faţa legală a ceea ce avem în patrimoniu. Este momentul 
să mergem la cadastru şi să trecem forma oficială şi legală a aceea ce avem. 

D-l Postelnicu – se lucrează. 
D-l Tinei – ştiu că se lucrează, dar suntem descoperiţi la multe procente din materia 

publică a oraşului. Haideţi să arătăm răspundere. 
D-l Postelnicu – la nivel national stăm foarte bine. 
D-l Tinei – dar foarte prost faţă de Ungaria. 
D-şoara Siminiuc – o să  îl rog pe d-l primar să îmi facă o listă cu tot ce a făcut pentru 

Clubul Copiilor în ultimii 10 ani. 
D-l Postelnicu – ca de obicei, sunteţi în derizoriu. 
D-şoara Siminiuc – să fie notat că vreau o listă. 
D-l Prcsina – am o nelămurire: la obiecte de inventar, fiecare instituţie are anumite obiecte 

de inventor, dar nu înţeleg cum poate avea şi Balta albastră. 
D-l Postelnicu – aşa am preluat-o acum câţiva ani, pentru că nu a fost proprietatea noastră. 

Nu ştiu să vă spun exact ce este. 



D-l Tinei  – nu se poate transfera către Peisaj Hosta? 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 5 

 
 D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe 
şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar. 
 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 – în anexa referatului apare ,,pompieri’’ în loc de ,,SVSU’’. De ce apare cuvîntul 

pompieri la general? 
D-l Niţoi – SVSU nu are personalitate juridică proprie, practic aparţine tot primăriei aceea 

clădire. Serviciul de voluntariat este o structură a aparatului de specialitate al primarului. 
D-l Tinei  – haideţi să dăm structurii un patrimoniu corespunzător. De ce să trecem 

pompierii la generic? Cum iau ei fonduri dacă nu au personalitate juridică? 
D-l Postelnicu – proiectul este al primăriei. 
D-l Tinei – corect ar fi să se schimbe denumirea ca să ştim pe cine responsabilizăm. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 6 

 
 D-l Prcsina prezintă referatul privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice 
pentru anul 2018. 
 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 7 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii  

pe anul 2018 la Primăria Ora şului Jimbolia.  
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Tinei – rămăsese discuția în noiembrie că angajăm doi paznici de mediu. Ați prevăzut 

pe organigramă aceste posturi? 
D-l Postelnicu – nu, deoarece anul acesta s-au blocat posturile și nu avem voie să angajăm 

decât dacă pleacă două persoane. Este foarte greu să angajăm în acest an. La fel de greu este și 
să dăm afară pe cineva din sistemul public, iar dacă ar fi să restructurăm posturile, nu putem 
inventa altele noi. 

D-l Tinei - dar pe serviciul ITL încercăm să angajăm pe posturile descoperite? 
D-l Postelnicu - nu se iau în considerare posturile vacante de anul trecut, ci doar din 

ianuarie anul acesta. 



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

HOTĂRÂREA NR. 8 
 

        D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului 
minim garantat pentru anul 2018. 

 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-na Ferescu - câți beneficiari avem? 
D-l Postelnicu – cca. 30 de persoane. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 9 

 
        D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar şi a 
cuantumului contribu ţiei lunare de întreţinere pe grade de dependenţă la Căminul 
pentru persoane vâstnice 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 10 

 
      D-l Scrob prezintă referatul privind asocierea Oraşului Jimbolia cu Consiliul 
Judeţean Timiş în vederea finanţării C ăminului pentru Persoane Vârstnice 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 11 

 
     D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia „Realizare parcare şi alei primărie”. 

 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 titlul investiției ,, Realizare parcare şi alei primărie”  nu apare 

fântâna. Eu nu sunt de acord cu această fântână, nu îi găsesc rostul. Artificializăm tot centrul. Cu 



restul sunt de acord, dar nu vreau fântână. Cum să votez? Domnule secretar, cum să votez? 
D-l Nițoi - votul nu poate fi influențat. 
D-şoara Siminiuc – dar care este forma legală? 
D-l Niţoi – nu există formă legală pentru a împărți o hotărâre în mai multe părți. 
D-şoara Siminiuc – dacă în titlul hotărârii era trecută și fântâna, știam ce să votez. 
D-l Scrob - dumneavoastră aveți trei posibilități: să aprobați, să nu aprobați sau să vă 

abțineți. 
D-l Prcsina - de ce nu sunteți de acord cu această fântână? Care este motivul? 
D-şoara Siminiuc - nu sunt. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru și o 

abținere,d-șoara Siminiuc şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 12 
 

 D-l Scrob prezintă referatul privind privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare şi extindere alei în interiorul 
cimitirului”. 

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 13 

 
 D-l Scrob prezintă referatul privind privind aprobarea proiectului te hnic şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitare şi extindere alei în 
interiorul cimitirului” 
 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 14 

 
 D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Amenajare popas turistic pentru bicicliști 
în drumul spre punctul de trecere a frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”. 
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

hotărâre.  
D-l Postelnicu - la acest proiect este deja semnat și contractul de finanțare, doar că atunci 

când s-a finalizat studiul de fezabilitate și documentația, s-a omis să fie trecut prin ședința de 
consiliu. 

D-l Tinei - este prevăzut în proiect și alimentarea cu apă a grupului sanitar? Întreb acest 
lucru deoarece acolo a mai fost un proiect care nu a cuprins gazul. 



D-l Prcsina  - sunt de acord în principiu cu acest popas turistic, dar cum va fi gestionat? 
D-l Postelnicu - va fi în incinta Expo Ripensis și va fi deschis turiștilor în permanență, 

bazându-ne pe faptul că aceștia vor fi civilizati. 
D-l Tinei - înțeleg că aceea zonă va fi sistematizată. Prevedeți, pe viitor să organizati un 

târg de animale în acea incintă, care pentru asta a fost inițial construită? 
D-l Postelnicu - nu ne-am gândit la un târg de animale și nici nu avem cereri de acest fel. 
D-l Gorgan - dacă bine îmi aduc aminte, hala a fost construită pe un PHARE. În mandatul 

trecut, l-am legat cu un proiect LEADER, acel atelier de tâmplărie. Aceste două proiecte s-au 
legat foarte bine, dar târgul de animale de care amintește colegul nostru, nu-și mai are sensul. 

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

HOTĂRÂREA NR. 15 
 

 D-l Scrob prezintă referatul privind privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Realizare parcare spital orăşenesc 
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-șoara Siminiuc - care este zona unde se va construi parcarea? Nu este dat nici un 

detaliu. 
D-l Toth - se va întinde pe tot frontul stradal al spitalului. 
D-șoara Siminiuc - acum câțiva ani mi s-a spus că primăria nu poate să facă parcarea, că 

aparține de CNADNR. 
D-l Postelnicu - vi s-a răspuns cu totul altceva. 
D-l Tinei  - nu am răsfoit proiectul până la capăt, dar aș vrea să știu cum se va colecta apa 

pluvială și către ce direcție se va duce? 
D-l Postelnicu - se va face subtraversare de la sistemul deja existent în Locul Târgului. 
D-l Gorgan - să limpezim puțin lucrurile: terenul aferent oricărui drum național din 

Jimbolia este domeniul public al Orașului Jimbolia. Noi putem construi și moderniza orice, 
oricând, cu mențiunea că  avem nevoie de avizul,, Drumurilor Naționale''. 

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

HOTĂRÂREA NR. 16 
 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiţia „Realizare parcare spital orăşenesc 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 17 
 



D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucr ărilor de Interven ţii ”Reabilitarea str ăzilor adiacente Drumului Național 59 C din 
Jimbolia”, precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției. 

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-șoara Siminiuc - la referat, nu este interesantă justificarea. Ce îngreunează circulația 

rutieră pe DN 59? Referatele sunt ciudate. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 18 
 
D-l Postelnicu – menţionez că discutarea celor două puncte referitoare la ,,Reabilitare 

tribună sport’’ o amânăm pentru o şedinţă ulterioară datorită necesităţii completării 
documentaţiei. 
 

D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucr ărilor de Interven ţii ”Reabilitare energetică la spital Dr. Karl Diel Jimbolia – clădire 
secţie pneumologie”, precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției. 

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

hotărâre.  
D-l Postelnicu – este omisă descrierea lucrărilor de anvelopare a zidurilor pe exterior. 
D-l Tinei – pe referatul de susţinere al hotărârii de consiliu nu trebuia să se închidă 

sumele? 
D-l Postelnicu – sumele sunt trecute. 
D-l Nițoi - un referat nu produce efecte singur, hotărârea produce efecte juridice și anexele 

care fac parte integrantă. 
D-l Prcsina - orice execuție trebuie să meargă pe baza unui proiect. Acesta este scris, nu 

este doar vorbit și trebuie avut grijă la referat 
D-l Ciuciulete – acum vreo doi ani am avut un proiect cu Szeged. Ce s-a întâmplat cu el? 
D-şoara Cîrlig  – acel proiect s-a implementat. Prin el ne-am dezvoltat Blocul Operator. 
D-l Tinei  - nu o să avem nici o rectificare suplimentară pentru alocare de bani? 
D-l Postelnicu - numai dacă apar probleme. 
D-șoara Siminiuc - la acea cladire, care a fost secție de infecțioase, pereții vor rămâne? 

Vor fi dezinfectati? Nu vor rămâne microbi? Ce se va întâmpla cu cărămida și unde se va duce? 
D-șoara Cîrlig  - în mare parte se dărâmă. Mai rămân pereții exteriori. 
D-șoara Siminiuc - unde se vor duce acele materiale? 
D-șoara Cîrlig - momentan nu știu, dar o să vedem la momentul respectiv. 
D-șoara Siminiuc - nu știți, dar puteți să vă interesați. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 19 

 
 D-l Scrob 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 Tinei – facem demersurile necesare pentru a putea lua ceva de la Societatea Națională 

de Film? 
D-l Nițoi - nu avem ce să luăm. În schimb am primit o adresă de la ei prin care ni se cere 

să justificăm ce am făcut cu acele spații de la Grădina de Vară și fostul cinematograf. Noi în 
Grșdina de  Vară am investit destul, dar în sala cinematografului nu ne permitem să investim. 

D-l Tinei  - noi de ce nu am primit nici o informare despre aceea adresă? 
D-l Nițoi - era doar o adresă la care trebuia să dăm justificări. 
D-șoara Siminiuc - vă spun eu ce este în sală: este depozit. 
D-l Nițoi - exact cum este acum, așa am preluat-o. 
D-l Tinei - nu putem propune să facem o sală de cinematograf? 
D-l Postelnicu - nu ar fi rentabil sub nici o formă. În Timișoara sunt închise toate 

cinematografele. 
D-l Gorgan - din punctul meu de vedere acea sală nu se mai pretează pentru a face cinema 

în ea. Cinematografele din ziua de azi sunt foarte compacte și cu puține locuri în sală. Poate s-ar 
preta o astfel de sală în Jimbolia, dar într-un spațiu mai restrâns, nu acolo. 

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

HOTĂRÂREA NR. 20 
 

 D-l Scrob prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a terenului 
închiriat situat în intravilanul ora şului Jimbolia, str. Lorena, nr.67 şi 69, nr. C.F.402201 
TOPO. 2512,2513, în suprafaţă de 447 mp.  
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 21 

 
 D-l Scrob prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 
închiriat, situat în intravilanul ora şului Jimbolia str. Lorena, nr.67 şi 69, nr. C.F.402201 
TOPO. 2512,2513, în suprafaţă de 447 mp.  
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 22 

 



 D-l Scrob prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a terenului 
închiriat situat în intravilanul ora şului Jimbolia, str. Aleea Cito, nr.36, nr. C.F.405117 
TOPO. 4777,4778, în suprafaţă de 332 mp. 
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 23 

 
 D-l Scrob prezintă referatul privind hot ărâre privind vânzarea , fără licitaţie 
publică a terenului închiriat situat în intravilanul ora şului Jimbolia, str. Aleea Cito, 
nr.36, nr. C.F.405117 TOPO. 4777,4778, în suprafaţă de 332 mp. 
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 24 

 
 D-l Scrob prezintă referatul privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată 
a creanţelor fiscale a unui număr de 28 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate. 
 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

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

hotărâre.  
D-l Prcsina - la ce se referă această stare de insolvabilitate? 
D-l Postelnicu - în urma acțiunii de executare silită nu s-au depistat bunuri sau venituri. 

Sunt în evidență separată, dar vor fi urmăriți în continuare. 
D-l Prcsina - în partea de Vest este o lipsă acută de personal muncitor. Aceste persoane 

se sustrag de la plata impozitelor? 
D-l Nițoi - se încearcă recuperarea sumelor, de exemplu dacă sunt salariați, se pun popriri, 

se urmăresc bunurile mobile, dar dacă nu au nici un venit nu avem de unde să luăm. 
D-l Meszaros - cum se ajunge la sume atât de mari? 
D-l Ciuciulete - primesc foarte multe procese verbale de amendă pe care nu le achită și 

care se adună. 
D-l Postelnicu - sunt persoane care primesc zilnic amenzi și nu le plătesc. 
D-l Tinei  - la ultimele procese, cât mai valorează o oră în folosul comunității? 
D-l Postelnicu - din păcate instanțele nu evaluează la fel pentru fiecare speță. 
D-l Nițoi - diferă de la complet la complet. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 25 

 
  D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea art.2 al Hot ărârii Consiliului 
Local Jimbolia 153/25.08.2016. 



 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  - cine face propunerea? 
D-l Postelnicu - eu am făcut propunerea. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 26 

 
 D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea schimbului de locuinţă, solicitat de 
d-na Ciocan Florina Cristina, de la o cameră la două camere, în blocul ANL din 
Jimbolia, strada George Enescu nr.10. 
 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 27 
 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii pe anul 2018, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice 
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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 28 
 
 
 
D-l Scrob prezintă Raportul de audit financiar nr. 9783 din 13.10.2017 şi a Deciziei 

nr.38/2017 încheiate în urma acţiunii de Audit financiar asupra conturilor anuale de 
execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a Ora şului Jimbolia pe anul 2016. 

D-l Tinei - în acel raport scrie că trebuie prezentat Consiliului în termen de 10 zile? De ce 
nu l-am primit la termen? 

D-l Nițoi - nu am avut ședință de la data primirii. Au fost și sărbătorile, dar a fost un 
control favorabil și am rămas impresionați de cei care ne-au controlat. 

D-l Postelnicu - au fost exemplari în conduită și în abordarea tematicii controlului. 
 

 
Se trece la probleme ale comisilor de specialitate: 



Din partea comisiei de urbanism, d-l Prcsina prezintă solicitarea d-șoarei Siminiuc cu 
privire la: Extinderea corpului de clădire, existent pe str. G.Enescu, nr. 2, cu o sală de educație 
fizică și sport; 

D-l Postelnicu – aveți la mape adresele colegei noastre, d-soara Siminiuc, care supune 
atenției Consiliului Local cele două solicitări. Referitor la dezvoltarea unei săli de sport, am rugat-
o să nu mai adune semnături deoarece știm de problemă. La mape v-am atașat și solicitarea Școlii 
Gimnaziale cu privire la această situație. După cum am spus și în anii anteriori, dorim să 
dezvoltăm cât mai multe studii de fezabilitate pentru a depune cereri de finanțare pe axa 10.1. 
Această solicitare este în lucru, iar în situația dată, nu văd decât să trimit câte o adresă către acești 
semnatari și să îmi cer scuze pentru că au fost duși în eroare și asaltați pe stradă. De asemenea, 
am vorbit cu câțiva dintre aceștia și mi-au trasmis că se simt folosiți. Vă rog, d-șoară Siminiuc să 
fi ți mai atentă la ședințele de consiliu. Un proiect nu apare de la o zi la alta. 

D-şoara Siminiuc – când m-ați oprit să îmi spuneți toate lucrurile acestea? Nu m-ați oprit 
niciodată. Este un mare neadevăr, nu uitați să consemnați. Pe d-na director am rugat-o eu sa facă 
acea cerere scrisă și ca să întăresc cererea am avut acea inițiativă cetățenească. Cei care au 
semnat, au știut ce semneaza. 

D-l Scrob - să înțeleg că lucrurile sunt lămurite. 
D-şoara Siminiuc - eu cred că da. 
D-l Prcsina - deși avem aceste solicitări, oricum se fac demersuri pentru acestea. 
D-l Postelnicu - pe lista de investiții de anul acesta se vor regăsi anumite lucrări de 

modernizare. 
D-l Gorgan - înainte de a trece pe lista de investiții anumite sume, trebuie să avem măcar 

un memoriu tehnic sau o schiță de studiu de fezabilitate. Fără un proiect tehnic nu se poate începe 
o licitație. Trebuie să fim foarte hotărâți dacă dorim să alocăm din bugetul local sumele necesare. 
Nu cred că le-ar conveni cetățenilor să dăm bani pe o documentație și să nu începem investițile. 
Nu vreau să fiu părtinitor, dar d-șoara Siminiuc are dreptate în sensul că poate să adune semnături. 

D-l Ciofiac -  d-șoara Siminiuc are și obligații. 
D-l Meszaros - trebuie să fim atenți cu aceste studii, deoarece costă bani și indicat ar fi să 

le analizăm noi înainte. 
 D-l Prcsina prezintă cea de-a doua solicitare a d-șoarei Siminiuc: Construire parcare pe 

str. Tudor Vladimirescu, între str. Republicii și imobilul cu nr.77, construire parcare ecologică 
pe str. Tudor Vladimirescu nr.71 și construire parcare pe str.Republicii nr 21. 

D-l Prcsina - Republicii nr.21 este clădirea grădiniței. Acolo, din câte știu eu, este parcare. 
D-şoara Siminiuc - nu este și nici nu este normal să treci  cu copilul de mână șoseaua. Nu 

este marcată o trecere de pieteni. 
D-l Prcsina - cu un marcaj pietonal cred că se poate rezolva și este mult mai ieftin. 
D-şoara Siminiuc - la grădinița de pe T. Vladimirescu este aceeași problemă. La orele 8 

și 12 este plin și nu se poate trece. 
D-l Tinei - grădinița de pe str. Republicii nu este pe proiectul finanțat prin PNDL? Nu 

putem include și parcarea? 
D-l Scrob - solicitările d-șoarei Siminiuc sunt tardive. Cu sau fără solicitările dumneaei, 

aceste parcări vor fi înfiin țate. 
   D-şoara Siminiuc - atunci de ce nu știm și noi? Anunțați-ne să nu mai pierdem vremea 
cu hârtii. 
  D-l Scrob - dacă vreți să adunați semnături, e dreptul dumneavoastră, dar eu zic că e mai 
bine să întrebați înainte. 
 D-şoara Siminiuc - pe cine să întreb? 
 D-l Scrob - pe d-l primar. 
 Din partea comisiei de cultura, d-șoara Siminiuc: 



  - ieri(24.01.2018) a fost o mare sărbătoare. Am primit și zi liberă ca să sărbătoresc și nu 
s-a făcut nimic în oraș. Nu trebuie să se lucreze în altă zi ca să se recupereze? De ce nu s-a 
organizat ceva pentru poporul jimbolian? Liniște și pace în oraș. 
 

 
Se trece la diverse: 
D-l Tinei - în decembrie, pe facebook a avut loc o discuție. Din câte știu, spitalul are în 

organigramă un purtător de cuvânt. În momentul în care acesta esta plecat din localitate, aveți un 
înlocuitor? 

D-șoara Cîrlig  - avem. 
D-l Tinei - atunci de ce nu a reacționat la acea discuție purtată pe facebook? 
D-șoara Cîrlig - de ce am avea obligația de a reacționa pe facebook? 
D-l Tinei - era imaginea dumneavoastră și trebuia să clarificați o speță internă. 
D-șoara Cîrlig - dar nu e modul în care ne gândim să reacționăm. Vă referiți la 

comentarile despre pediatrie? 
D-l Tinei - da 
D-șoara Cîrlig - nu am considerat necesar. Dumneavoastră ați fost informat cu privire la 

evoluția viitoare a pediatriei. Deocamdată totul este neclar. Eu nu pot să dau un răspuns și nu pot 
spune că se va închide, dar vom lua o decizie. 

D-l Tinei - deci, decizia va veni ulterior semnării contractului cu Casa de asigurări sau în 
timpul negocierii? 

D-șoara Cîrlig - nu neapărat. Ce legătură are una cu cealaltă? Decizia va veni în urma 
discuției la Ministerul Sănătății, cu persoana care aprobă modificări de structură pe spital. Dacă 
nu se va aproba reorganizarea pediatriei, discutăm de bani. 

D-l Tinei - nu ne vor afecta criterile de finanțare pe anul viitor în contractul cu Casa de 
asigurări, neavând pediatrie? Acestea sunt legate de secția de ginecologie. 

D-șoara Cîrlig - nu 
D-l Tinei - dacă tot am vorbit azi despre Școala Gimnazială, vreau să știu dacă dăm 

copiilor burse. 
D-l Postelnicu - da 
D-l Tinei - le bugetează școala sau nu? Să spun părinților că se vor da burse? 
D-l Postelnicu - așa am aprobat. 
D-l Tinei - primăria are purtător de cuvănt? 
D-l Postelnicu - d-l Marian Rotaru ține relația cu presa, dar nu este neapărat un purtător 

de cuvânt. 
D-l Tinei - d-l Marian Fechete tot intervine în discuții și eu știam că d-l Rotaru este 

purtătorul de cuvânt. 
D-l Postelnicu - chiar dacă ar fi, nu la acest nivel. Nu vrem să intrăm în polemici cu 

cetățenii. 
D-l Tinei - nu este vorba despre polemici. Cred că o intervenție punctuală pe anumite 

subiecte puse pe site-ul primăriei ar mai detensiona atmosfera. Primăria ar trebui să iasă cu un 
comunicat oficial prin care să își spună punctul de vedere și să răspundă în termen de 30 de zile 
sesizărilor adresate. Astfel nu vor mai exista acuzații că se țin informații ascunse. 

D-l Nițoi - am notat ideea dumneavoastră. 
D-șoara Siminiuc -  vă invit mâine de la ora 17 la întâlnirea mea cu cetățenii, în Sala de 

Consiliu. O altă problemă ar fi câinii de pe străzi. Este plin de câini la intrarea în Jimbolia, dinspre 
Comloș și la fel și în Futok. 

D-l Postelnicu - d-l Tinei ne-a felicitat că nu mai sunt câini. 
D-l Karacsony - aș vrea să știu dacă s-a aprobat extinderea fermei de porci? 



D-l Postelnicu - nu s-a aprobat deocamdată. 
D-l Tinei  - ferma de porci, din câte știu eu și-a luat spațiu între Iecea Mică și Biled. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Scrob 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,

  
  Scrob Radu-Nicolae 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 


