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

HOTĂRÂRE 
de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 203 din 
20.10.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit 
şi cu bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, 
str. Republicii, nr. 21”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL 2017-
2020 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2231/02.03.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 203 din 20.10.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu 
bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, 
nr. 21”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL 2017-2020; 

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 . - Art. 1. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 203 din 20.10.2017 se 
modifică şi se completează, urmând a avea cuprinsul: 

“Art. 1. - Se aprobă demararea investiţiei „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, 
cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”  propusă pentru 
finanţare pe programul PNDL 2017-2020, conform proiectului nr. 89/2016, elaborat de către 
SC EUROENGINEERING SRL.” 

Art. 2.  – Art. 2. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 203 din 20.10.2017 se 
modifică şi se completează, urmând a avea cuprinsul: 

„Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnici/fizici şi economici conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta Hotărâre. Valoare investiţiei este de 2.977.912,59 lei (inclusiv 
TVA), din care 187.006,59 este cofinanţarea din bugetul local”. 

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

HOTĂRÂRE  
privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
204 din 20.10.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare 
clădire existentă şi construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program 
normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălţime 
P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44”  
propusă pentru finanţare pe programul PNDL  2017-2020 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2192/01.03.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 204 din 20.10.2018 aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea 
mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL 2017-
2020; 

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.  – Art. 1. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 204 din 20.10.2017 se 
modifică şi se completează, urmând a avea cuprinsul: 

“Art. 1. - Se aprobă demararea investiţiei „Demolare clădire existentă şi construire 
clădire grădiniţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, 
cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 
44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL 2017-2020, conform proiectului nr. 
88/2016, elaborat de către SC EUROENGINEERING SRL.” 

Art. 2.  – Art. 2. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 204 din 20.10.2017 se 
modifică şi se completează, urmând a avea cuprinsul: 

„Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnici/fizici şi economici conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta Hotărâre. Valoare investiţiei este de 1.399.373,40 lei (inclusiv 
TVA), din care 128.611,91 este cofinanţarea din bugetul local”. 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei 
de 8.262 mp, situată în Oraşul Jimbolia, situată în extravilanul Oraşului Jimbolia, 
înscrisă în CF nr. 405751 Jimbolia, topo. 405751, pentru exploatare gaze naturale 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2193 /01.03.2018 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 8.262 mp, situată în Oraşul Jimbolia, situat în extravilanul 
oraşului Jimbolia, înscrisă în CF nr. 405751 Jimbolia, topo. 405751, pentru exploatare  gaze 
naturale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(2) şi art. 
45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii a suprafeţei de 8.262 mp, situată în 
extravilanul oraşului Jimbolia, înscrisă în CF nr. 405751 Jimbolia, topo. 405751, pentru 
exploatare gaze naturale; 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 05 martie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia. 
 

Preşedinte de şedinţă: d-l Scrob Rasdu-Nicolae 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13. 
Absentează: d-şoara Buduran, d-l Ciofiac, d-l Ciuciulete, d-l Meszaros.                             
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 164 din 

28.02.2018. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 203 din 20.10.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu 
bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. 
Republicii, nr. 21”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL 2017-2020. 

2. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 204 din 20.10.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare clădire 
existentă şi construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu 
servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în 
localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44” propusă pentru finanţare pe 
programul PNDL 2017-2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 8262 mp din terenul înscris CF nr. 405751, topo. 
405751,  pentru exploatare gaze naturale. 

 
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1 din 25 ianuarie 2018 preşedinte de 

şedinţă este d-l Scrob Radu-Nicolae. 
D-l Scrob supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Jimbolia nr. 203 din 20.10.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare 
clădire existentă şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu 
bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, 
nr. 21”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL 2017-2020. 

D-l Postelnicu – am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării, prin care ni se cer 
câteva lămuriri şi modificarea unor poziţii din devizul general, deoarece când am depus 
documentaţia anul trecut în toamnă, funcţiona o lege, dar între timp s-a modificat, iar 
doamna care evaluează aceste dosare a solicitat să actualizăm documentaţia. Din păcate, alţi 
colegi de-ai dumneaei nu au procedat aşa, dar fiecare poate să gândească în felul lui, după 
cum permite şi legea. Nu sunt modificări majore. Despre creşă, care este la alt evaluator, nu 
ştim nimic deocamdată. Sperăm să nu ne trezim cu aceeaşi solicitare, dar în cazul în care va 



fi, nu avem decât să convocăm o altă şedinţă extraordinară pentru a reface documentaţia şi 
a le trimite în cel mai scurt timp posibil pentru a se putea semna contractul de finanţare până 
la sfârşitul lunii. 

D-na Ferescu – sumele s-au mărit? 
 
 
D-l Postelnicu – la ambele s-a mai tăiat din sume, au mai modificat nişte poziţii şi au 

introdus altele, în funcţie de ceea ce se cere în noua lege. Valoarea contractelor este 
aproximativ aceeaşi. 

D-l Tinei – de ce se face discriminare şi pe Gheorghe Doja se construieşte cu două etaje, 
iar pe Republicii cu unul? 

D-l Postelnicu – în funcţie de nevoie, de oportunitate, de zona în care se construieşte. 
Specialiştii au luat în calcul toate aspectele. 

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

HOTĂRÂREA NR. 54 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local Jimbolia nr. 204 din 20.10.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Demolare 
clădire existentă şi construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu 
servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în 
localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44” propusă pentru finanţare pe programul 
PNDL 2017-2020. 

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

HOTĂRÂREA NR. 55 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 8262 mp din terenul înscris CF nr. 405751, topo. 405751,  
pentru exploatare gaze naturale. 

D-l Tinei – dacă avem intenţia să facem energie electrică din gaze, în Jimbolia, atenţie 
la autorizaţia de mediu! Cred că este necesar să îşi mute traseul de circulaţie dinspre Calea 
Timişorii spre sondă şi să repunem tradiţia. Avem probleme cu Locul Târgului. 

D-l Postelnicu – au intervenit şi ne-au ajutat des în zona Locul Târgului, pe str. 
Griviţei, unde s-a circulat de obicei în ultimii ani. Acolo au şi pietruit pentru a evita orice 
problemă. Strada Griviţei este mai lată şi se poate circula. Putem cere să intervină şi să 
investească în drumurile respective, să le facă mai bune. Este o solicitare de la Nis Petrol, 
iar la mapă este pus şi avizul ANRM. Este o primă intabulare a terenului, pe care am făcut-
o de curând. Am identificat terenul şi fiind proprietatea noastră, nu putem să îl dăm în alt 
mod. Nu putem da cu încredinţare directă, decât cu licitaţie publică.  

D-l Gorgan – este vorba despre S-E, da? 
D-l Postelnicu – către vamă. 
D-l Gorgan – cei care şi-au ridicat schela fără autorzaţie şi pe care i-am amendat? 
D-l Postelnicu – nu au fost fără autorizaţie, au fost alte probleme. 
D-l Tinei – aceşti ,,Armax’’, care au 10% cine sunt? 
D-l Postelnicu – nu am făcut identificarea. Au adus documentaţia care să demonstreze 

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

şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 56 



 
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  

 
 
 
 
 
 
 


