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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului 

Jimbolia pe anul 2018 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2956 din 21.03.2018 prin care se propune modificarea 

şi completarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2018, 
pentru a fi cuprinsă în agenda cultural-sportivă a judeţului Timiş; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 
6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Agendei cultural – 

sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2018, pentru a fi cuprinsă în agenda 
cultural-sportivă a judeţului Timiş conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 

 
 
Nr.  58      din 26 martie 2018     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Siminiuc Tatiana 
  
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 martie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia. 
 

Preşedinte de şedinţă: d-şoara Siminiuc Tatiana 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absentează: d-l Boss, d-şoara Buduran şi 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. 191 din 

22.03.2018. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Agendei 
cultural-sportive a Oraşului Jimbolia pe anul 2018. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 57 din 26 martie 2018 preşedinte 
de şedinţă este d-şoara Siminiuc Tatiana. 

D-şoara Siminiuc supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

 
D-şoara Siminiuc prezintă referatul privind aprobarea modificării şi completării 

Agendei cultural-sportive a Oraşului Jimbolia pe anul 2018. 
D-şoara Simiciuc – Memorialul ,,Ştefan Mleşniţă’’ în ce constă? 
D-l Postelnicu – va avea loc un campionat de handbal cu seniori, cu foştii elevi ai 

d-lui Mleşniţă, în urma solicitării acestora şi fraţilor Gheran, prin intermediul domnului 
Rică Marian. Cu privire la ordinea de zi, vreau să fac menţiunea că este o completare 
a agendei cultural sportive, în urma căreia am spus că în funcţie de sponsorizări şi alte 
surse de finanţare, vom include anumite activităţi pe care la un momentdat am fost 
nevoiţi să le scoatem. În urma discuţiilor purtate la Consiliul Judeţean Timiş, am 
obţinut acordul verbal pentru a solicita sumele respective pe activităţile enumerate în 
referat, cu menţiunea că aceste sume le vom primi. Putem relua ,,Jimbo Blues’’, putem 
finanţa o parte din ,,zilele oraşului’’ şi bineînţeles încercăm si acest memorial ,,Ştefan 
Mleşniţă’’. 

D-şoara Simiciuc – când o să aibă loc primul meci? 
D-l Postelnicu – nu ştim deocamdată data exactă. 
D-l Gorgan – referitor la agenda cultural-sportivă, dacă la primele două puncte nu 

primim bani de la Consiliul Judeţean Timiş, ce facem? 
D-l Postelnicu – de primit se vor primi, dar nu ştim dacă sumele vor fi cele promise. 

În acest caz, nu ne rămâne decât să găsim alte surse de finanţare. 
D-l Gorgan – pot să înţeleg oarecum şi presiunea publicului pentru cele două: 

Memorialul ,,Ştefan Mleşniţă’’ şi ,,Jimbo Blues’’, dar se pare că noi nu avem aici 100% 
finanţare. Dacă Consiliul Judeţean Timiş ne va da o sumă mai mica, ce facem? 

D-l Postelnicu – suma promisă este mai mare şi sperăm că se vor ţine de cuvânt. 
Sunt negocieri la nivel Judeţean. La zilele oraşului avem bugetul necesar, chiar dacă 



mai mic decât în anii anteriori, dar dacă primim mai puţin, mergem doar pe ,,Jimbo 
Blues’’. 

D-l Gorgan – punctul 2 -  ,,Spectacol Folcloric’’ este o idee foarte bună, dar cred 
că mai bine îl lăsăm pentru 1 decembrie pentru că atunci se sărbătoreşte centenarul. 

D-l Niţoi – referitor la centenar, este vorba despre întregul an dedicat acestuia, nu 
doar 1 decembrie.  Pe această dată s-ar suprapune cu alte evenimente. 

D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 58 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-şoara Siminiuc 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,  

                                                                                Siminiuc Tatiana 
SECRETAR, 
  Niţoi Ionel  

 


