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

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi unui post temporar vacant, existente la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 6261 din 19.06.2018 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante şi unui post temporar vacant, 
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
           Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederile 
H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate 
medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din 
unitatile din sistemul sanitar; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

- Muncitor calificat III la Compartiment Muncitori  din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, 
poz. 185 din Statul de funcţii; 

- Muncitor necalificat la Compartiment Muncitori  din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, 
poz. 192 din Statul de funcţii; 

- Asistent medical radiologie la Laborator Radiologie-Imagistică medicală din cadrul Spitalului 
Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 145 din Statul de funcţii; 

- Portar la Compartiment Personal de deservire-pază din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia, poz. 163 din Statul de funcţii. 

 Art. 2.    – Se aprobă scoaterea la concurs a următorului post temporar vacant existent la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia: 

- Asistent medical generalist din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 112 din Statul 
de funcţii. 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii internaţionale, relaţii 

publice; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a materialelor 
şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6329 din  18.06.2018 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare, 
valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a materialelor şi a mijloacelor fixe uzate la 
Primăria oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, 
Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare, 
valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a materialelor şi a mijloacelor fixe uzate,  la 
Primăria oraşului Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢULK TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local 
cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în oraşul Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
     Văzând referatul nr. 6456 din 20 iunie 2018 al compartimentului transport public local, prin 

care se propune aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local cu 
vehicule speciale destinate serviciilor funerare în oraşul Jimbolia; 

Tinând cont de  Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările 
şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 
autorizaţiilor de transport public local; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1 . – Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local cu 

vehicule speciale destinate serviciilor funerare în oraşul Jimbolia, 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 , integrare europeană şi relaţii 

internaţionale, relaţii publice ; 
- Compartimentului transport public local; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de îmbarcare/debarcare pentru curse regulate 
speciale 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3012 din 20.06.2018 al Compartimentului de transport public  
local prin care se propune stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de îmbarcare/debarcare pentru 
curse regulate speciale (transport elevi, muncitori); 

Având în vedere prevederile OUG  nr. 195/2005 privind transportul public de persoane prin 
servici în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional şi prevederile art. 4 din Normele de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinului MIRA nr. 353/2007; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se stabilesc următoarele amplasamente ale staţiilor publice de îmbarcare /  
debarcare pentru curse regulate speciale: 

• amplasament: str. Moţilor, nr. 7, loc îmbarcare/debarcare: parcarea de pe str. Moţilor, nr. 7, 
Ruta Grabaţ – Jimbolia; 

• amplasament: str. Peter Jung, loc îmbarcare/debarcare: parcarea de pe str. Peter Jung, Ruta 
Comloşu Mare – Jimbolia; 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Compartimentului transport public local; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA - JUDE ŢUL  TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al Oraşului Jimbolia 

 
 

Având în vedere referatul nr. 6448 din 19.06.2018 al Serviciului Urbanism, amenajarea 
teritoriului, registru agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă, prin 
care se propune infiinţarea Serviciului de Iluminat Public al Oraşului Jimbolia; 
 În conformitate cu prevederile art.  3 si ale art. 50  din Legea 51/2006 privind  serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  
prevederile art. 15, art. 17 si ale art. 40  din Legea 230/2006  privind iluminatul public, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

]În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 14, precum şi ale art. 45 alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art.1.  - Se aprobă înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al Oraşului Jimbolia; 
Art.2 .  - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Iluminat Public 

al Orașului Jimbolia, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.3  -  Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Orașului Jimbolia, 

conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4. -  Se aprobă Studiul de oportunitate Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de 

Iluminat Public în Orașul Jimbolia, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

Art.5. - Se aprobă forma de gestiune delegată a Serviciului de Iluminat Public al Oraşului 
Jimbolia; 

Art. 6 . –  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi          

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 
-   Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

                      -   Serviciilor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei - cadru de repartizare 

a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 şi aprobarea Contractului de comodat 
- cadru 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5235 din 17.05.2018 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, 

registru agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de utgenţă, prin care se 
propune aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei - cadru de repartizare a 
terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 şi aprobarea Contractului de comodat - cadru ; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de stabilire a metodologiei - cadru de repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 şi Contractul de comodat – cadru, conform anexelor 
1 şi 2 care 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; 
- Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de  

salubrizare al Orasului Jimbolia   
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6553 din 22.06.2018 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului,registru agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă, prin care se 
propune aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare al Orasului Jimbolia ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare 
a localitaţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 
111/2007 privind Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitaţilor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6)   şi art. 45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  
publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al Orasului Jimbolia, întocmit în 
baza Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui 
A.N.R.S.C. nr. 82/2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. - Prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia se vor respecta 
întocmai de toţi operatorii serviciului, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este 
organizată gestiunea serviciului, directă sau delegată;  

Art. 3. - Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al Orasului Jimbolia, reprezintă anexă la 
contractul de delegare a gestiunii  serviciului de salubrizare al Orasului Jimbolia; 

Art. 4 . -   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Orasului Jimbolia. 
Art.5.  -   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 

                      -   Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

  -   SC Peisaj Hosta SRL; 
                    -   Serviciilor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de  
salubrizare al Oraşului Jimbolia   

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6572 din 22.06.2018 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului,registru agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă prin care se 
propune aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia ; 

Având în vedere prevederile art. 8, al. (3), litera ,,i’’ din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, al. (1), litera ,,h’’ din Legea nr. 
101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localitaţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi  Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind Caietul de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localitaţilor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6)   şi art. 45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  
publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă Caietele de sarcini  ale serviciului de salubrizare ale Orasului Jimbolia, respectiv 
Caietul de sarcini propriu al activităţii de măturat, spălat şi stropitul căilor publice, conform Anexei I, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre si Caietul de sarcini propriu al activităţii de curăţare şi transportul zăpezii 
de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, conform Anexei II, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, intocmite in baza Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localitaţilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007; 

Art. 2. - Prevederile Caietelor de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia se vor 
respecta întocmai de toţi operatorii serviciului, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care 
este organizată gestiunea serviciului de salubrizare a oraşului, directă sau delegate;  

Art. 3. - Caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia, stabilesc nivelurile de 
calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării celor doua activitati, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, pe care 
trebuie să le respecte operatorul sau operatorii serviciului; 

Art. 4 . -   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Orasului Jimbolia. 
Art.5.  -   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 

                         -   Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

  -   SC Peisaj Hosta SRL; 
                      -   Serviciilor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia, 

respectiv a activitatilor de măturat, spălat, stropirea şi întretinerea căilor publice şi curăţărea şi 
transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6576 din 25.06.2018 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului,registru agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă prin care 
se propune aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Oraşului 

Jimbolia, respectiv a activitatilor de măturat, spălat, stropirea şi întretinerea căilor publice şi curăţărea 
şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ; 
 

Având în vedere prevederile art. 8, al. (3), litera ,,d’’ din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, al. (1), litera 
,,d’’şi art. 13, al. (1), litera ,,b’’ din Legea nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a 
localitaţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6)   şi art. 45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 
 

 HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Oraşului  
Jimbolia, respectiv a activitatilor de măturat, spălat, stropirea şi întretinerea căilor publice şi curăţărea 
şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Având în vedere prevederile Studiului de oportunitate, privind stabilirea formei de 
gestiune a activităţilor de măturat, spălat, stropirea şi întretinerea căilor publice şi curăţărea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau  îngheţ, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 94 din 26.04.2018, se aprobă atribuirea directa a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Oraşului Jimbolia, respectiv a 
activitătilor de măturat, spălat, stropit şi întretinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, către operatorul propriu 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L. , infiinţat de Consiliul Local al Oraşului Jimbolia, a cărui capital social este 
detinut 100 % de acesta;   

Art. 3. - Se aprobă ca primarul Oraşului Jimbolia să fie reprezentantul legal al Consiliului Local 
Jimbolia, în relaţia contractuală cu operatorul S.C. Peisaj Hosta S.R.L., pentru semnarea si monitorizarea 
clauzelor contractuale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Orasului 
Jimbolia, respectiv a activitaţilor de măturat, spălat, stropirea şi întretinerea căilor publice şi curăţărea şi 
transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau  îngheţ; 

Art. 4 . -   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Orasului 
Jimbolia; 
 Art.5 . - Cu data prezentei, se abrogă art.4 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 94 din 
26.04.2018; 

Art.6.  -   Prezenta hotărâre se comunică: 



- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 

                      -   Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

  -   SC Peisaj Hosta SRL; 
                    -   Serviciilor de specialitate interesate. 
 
 
 

Nr.  142    din data de 28 iunie 2018 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                            

                                                                            Tinei Valentin 
                                                            VIZAT, 

                                           SECRETAR 
                                          NIŢOI IONEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Oraşului Jimbolia, respectiv 

activitatii de măturat, spălat şi stropitul căilor publice   
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6601 din 25.06.2018 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului,registru agricol, 

investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă prin care se propune aprobarea Contractului 
de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Oraşului Jimbolia, respectiv a activitatii de de măturat, spălat 
şi stropitul căilor publice  ; 

Având în vedere prevederile art. 8, al. (3), litera ,,i’’ din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, al. (1), litera ,,o’’ din Legea nr. 
101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localitaţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi  Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind Contratul-cadru de prestare/furnizare a 
serviciului de salubrizare a localităţilor  ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6)  şi art. 45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  
publică locală, republicată şi actualizată; 
 

 HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Orasului Jimbolia, 
respectiv a activitatii de măturat, spălat şi stropitul căilor publice, ce urmează a se încheia cu utilizatorul activitaţii, 
respectiv Primăria Oraşului Jimbolia, întocmit în baza contratului-cadru, aprobat prin Ordinul preşedintelui 
A.N.R.S.C. nr. 112/2007, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. - Contractul de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Oraşului Jimbolia, respectiv a 
activitatii  de măturat, spălat şi stropitul căilor publice,  stabileşte raporturile contractuale dintre operatorul şi 
utilizatorul activitaţii de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi meţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ a Oraşului Jimbolia, condiţiile tehnice şi economice pe care trebuie să le respecte 
operatorul, precum şi  drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractuale;    

Art. 3 . -   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Orasului Jimbolia; 
Art.4.  -   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 

                      -   Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

  -   SC Peisaj Hosta SRL; 
                    -   Serviciilor de specialitate interesate. 
 

Nr.  143    din data de 28 iunie 2018 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                             

                                                                            Tinei Valentin 
                                                            VIZAT, 

                                           SECRETAR 
                                          NIŢOI IONEL 

 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Oraşului Jimbolia, respectiv a 
activitatii de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi meţinerea în funcţiune a  acestora pe timp de 

polei sau îngheţ 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6596 din 25.06.2018 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registru agricol, 

investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă prin care se propune aprobarea Contractului 
de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Oraşului Jimbolia, respectiv a activitatii de curăţare şi 
transportul  zăpezii de pe căile publice şi meţinerea în funcţiune a  acestora pe timp de polei sau îngheţ; 

Având în vedere prevederile art. 8, al. (3), litera ,,i’’ din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, al. (1), litera ,,o’’ din Legea nr. 
101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localitaţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi  Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind Contratul-cadru de prestare/furnizare a 
serviciului de salubrizare a localităţilor  ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6)  şi art. 45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  
publică locală, republicată şi actualizată; 
 

 HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Orasului Jimbolia, 
respectiv a activitatii de curătare si transportul zăpezii de pe căile publice şi meţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ, ce urmează a se încheia cu utilizatorul activitaţii, respectiv Primăria Oraşului Jimbolia, 
întocmit în baza contratului-cadru, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. - Contractul de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a Oraşului Jimbolia, respectiv a 
activitatii de curăţare si transportul zăpezii de pe căile publice şi meţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau îngheţ,  stabileşte raporturile contractuale dintre operatorul şi utilizatorul activitaţii de curăţare şi 
transportul zăpezii de pe căile publice şi meţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ a Oraşului 
Jimbolia, condiţiile tehnice şi economice pe care trebuie să le respecte operatorul, precum şi  drepturile şi 
obligaţiile celor două părţi contractuale;    

Art. 3 . -   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Orasului Jimbolia; 
Art.4.  -   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 

                      -   Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

  -   SC Peisaj Hosta SRL; 
                    -   Serviciilor de specialitate interesate. 

Nr.  144   din data de 28 iunie 2018 
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                            

                                                                                                              Tinei Valentin 
                                                            VIZAT, 

                                           SECRETAR 
                                          NIŢOI IONEL 

 
 
 
 



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 6509 din 21.06.2018 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 SauroCad 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 

solicitantulu
i 

Adresa 
imobilulu

i 

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 

Valoare
a 
Terenul
ui  
(lei fără 
TVA) 

1 Coşa Rădiţa 
şi Coşa Ion 

Str. 
Gheorghe 
Doja, nr. 

43  

     
402291 

 
3108 

09.05.2018 675 mp 207 mp 5.200 
LEI 
(1.120 
EURO) 

 
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; 

- Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
  Nr. 145  din 28 iunie 2018                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Tinei Valentin 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 



 
 
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. 5535 din 21.06.2018  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de numiţii Coşa Rădiţa şi Coşa Ion,  prin care se propune 
vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 207 mp cu preţul de 5.200 lei, conform raportului de 
evaluare întocmit de S.C SauroCad S.R.L, la data de 09.05.2018, 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-na Coşa Rădiţa şi d-l Coşa Ion,  

a suprafeţei de 207 mp, înscrisă în C.F nr. 402291, nr. topo.3108; 
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 5.200 lei, la care se adaugă 

TVA,  şi a fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C SauroCad S.R.L, la data de 
09.05.2018. 

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-nei Coşa Rădiţa şi d-lui Coşa Ion; 
                               -     Compartimentelor de specialitate interesate. 
 
  Nr.  146  din 28 iunie 2018                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                           Tinei Valentin 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            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. 6755 din 27.06.2018 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) Alipiri: 
- Imobil în orașul Jimbolia, înscris în CF nr. 401816 Jimbolia, nr. topo. 401816, în suprafaţă de 269 

mp cu CF nr. 401817 Jimbolia, nr. topo. 401817, în suprafaţă de 264 mp şi cu CF nr. 400321 Jimbolia, 
nr. topo. 400321, în suprafaţă de 563 mp (necesare clarificării situaţiei imobilelor în vederea vânzării 
imobilelor către chiriaşul Ulici Romeo; 

b) Modificare suprafaţă imobil: 
- Imobil în orașul Jimbolia, înscris în CF nr. 400321 Jimbolia, nr. topo. 400321 cu suprafaţa de 476 mp 

în acte la 563 mp conform măsurătorilor în teren (necesar în vederea vânzării imobilului  către 
chiriaşul Ulici Romeo); 

c) Primă înscriere în CF: 
- Imobil în oraşul Jimbolia, având nr. cadastral Cc 3512, în suprafaţă de 7.506 mp, având categoria de 

folosinţă ,,Curţi-construcţii”, situat în prelungirea străzii Gara Nouă (necesar în vederea dezlipirii 
ulterioare şi a concesionării suprafeţei de teren de 3.000 mp pentru construcţie hală de depozitare – 
solicitant Stavarachi Ioan).  

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; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
       Nr.   147     din  28 iunie 2018                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                          Tinei Valentin 
  
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

 
                                                                   

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a contractului de concesiune nr. 1651/1 din 03.03.2008 
încheiat cu S.C. FAGI S.R.L. 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5180  din 26.06.2018 al Serviciului  urbanism şi amenajarea teritoriului  prin 
care se propune  aprobarea prelungirii cu 5 ani a contractului de concesiune nr. 1651/1 din 03.03.2008 
încheiat cu S.C. FAGI S.R.L., pentru terenul în suprafață de 900 mp., înscris în CF nr. 10375 Jimbolia, 
nr. topo. 305/1/1/1/2, proprietatea Oraşului Jimbolia, având ca obiect ,, Amenajare acces la blocul de 
locuinţe proprietatea concesionarului şi spaţii verzi’’; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 1651/1 din 03.03.2008 
încheiat cu S.C. FAGI S.R.L. până la data de 28.02.2023, pentru terenul în suprafață de 900 mp., înscris 
în CF nr. 10375 Jimbolia, nr. topo. 305/1/1/1/2, proprietatea Oraşului Jimbolia, având ca obiect ,, 
Amenajare acces la blocul de locuinţe proprietatea concesionarului şi spaţii verzi’’.  
 Art. 2. – Redevenţa anuală va fi recalculată conform Hotărârii Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia nr. 97 din data de 27.05.2010, privind majorarea tarifelor minime pentru concesionarea 
terenurilor pentru construcţie, proprietatea privata a oraşului şi va fi menţionată în actul adiţional; 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală , integrare europeană şi relaţii 

internaţionale, relaţii publice ; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. FAGI S.R.L.; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
 
         Nr. 148   din 28 iunie 2018                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Tinei Valentin 
 
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
 
 
 
 
 



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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea primei înscrieri în cartea funciară şi trecerea unor drumuri comunale în 
domeniul public al oraşului Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6506 din 21.06.2018 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială şi registru 

agricol prin care se propune aprobarea primei înscrieri în cartea funciară şi trecerea unor drumuri 
comunale în domeniul public al oraşului Jimbolia; 

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 prima înscriere în cartea funciară şi trecerea unor drumuri comunale în 

domeniul public al oraşului Jimbolia, după cum urmează: 
• DC 430, 457, 541 şi 515 cu suprafaţa totală de 51607 mp. 

     
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registru agricol; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 

 
       Nr.    149  din  28 iunie 2018                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                             Tinei Valentin 
    
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea încheierii contractului de asistenţă juridică cu Cabinet Individual de Avocat 
Cândea Adriana Beatrice 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 6591  din 25.06.2018  al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin  

care se solicită aprobarea încheierii contractului de asistenţă juridică cu Cabinet Individual de Avocat 
Cândea Adriana Beatrice; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare; 

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 încheierea contractului de asistenţă juridică cu Cabinet Individual de 
Avocat Cândea Adriana Beatrice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
  Art. 2  - Doamna avocat Cândea Adriana Beatrice va reprezenta oraşul Jimbolia, Consiliul Local 
Jimbolia şi primarul oraşului Jimbolia în cauzele care sunt de competenţa Curţii de Apel Timişoara; 
 Art. 2. -  Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele şi pentru Oraşul 
Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractual de asistenţă juridică prevăzut la art. 1; 

Art. 3.  -   Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice  ; 
- Primarului Oraşului Jimbolia; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
Nr. 150  din 28 iunie 2018                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        Tinei Valentin 
 

                                         CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Timi ş, în perioada 2014-2020” prin POIM şi asocierii Oraşului Jimbolia prin 
Consiliul Local Jimbolia cu judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş, în vederea asigurării 

cofinanţării proiectului 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Jimbolia, 
           Având în vedere Referatul nr. 6627 din 26.06.2018 prin care se propune aprobarea cofinanţării 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 
2014-2020” prin POIM şi asicierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu judeţul Timiş prin 
Consiliul Judeţean Timiş, în vederea asigurării cofinanţării proiectului; 
          Ţinând cont de adresa  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş nr. 764 din 
22.06.2018 şi de adresa Societăţii Aquatim S.A. nr. 10991 din 22.05.2018; 
  În conformitate cu prevederile art. 8(3) lit.c), art. 9(1) lit.c) si lit.d), din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 10(1) lit.d) si lit.g) si art. 37 din Legea nr. 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi cu dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit. e şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. - Se aprobă cofinanţarea „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM şi contribuţia ce revine Oraşului Jimbolia 
prin Consiliul Local al Oraşului Jimbolia, în cotă procentuală de 2%, respectiv în cuantum de 59.003 
Euro (fără TVA), echivalat în lei, conform curs BNR din data emiterii prezentei hotărâri, din valoarea 
totală eligibilă a proiectului de 179.999.701 euro (fără TVA); 
 
          Art. 2. - Se aprobă asocierea Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local al Oraşului Jimbolia cu 
Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea cofinanţării “Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM; 
 
          Art. 3. - Se aprobă Acordul de asociere pentru cofinanţarea “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 
          Art. 4. - Se imputerniceşte Primarul Oraşului Jimbolia, domnul Postelnicu Darius Adrian, să 
semneze contractul de asociere prevăzut în anexă la prezenta hotărâre; 
 
          Art. 5. - Sumele necesare cofinanţării “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM vor fi cuprinse în bugetul oraşului 
aferent perioadei de implementare a proiectului; 



  
        Art.6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Oraşului Jimbolia; 
 
        Art. 7. – 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; 
- Consiliului Judetean Timis; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş; 
- Societatii Aquatim S.A. 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
       Nr.  151     din 28 iunie 2018                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Tinei Valentin 
    
                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                   SECRETAR, 
          Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 28 iunie  2018 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Tinei Valentin. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează: d-l Corneanu. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar şi  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  310  din 21.06.2018. 

ORDINE DE ZI 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare, 
valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a materialelor şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria 
oraşului Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public 
local cu vehicule special destinate serviciilor funerare în oraşul Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de îmbarcare/debarcare pentru 
curse regulate speciale. 

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al Orașului Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei-cadru de repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 şi aprobarea Contractului de comodat -cadru. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare al Oraşului 

Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare al Oraşului 

Jimbolia . 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare a 

Orasului Jimbolia, respectiv a activitatii de maturat, spalat si stropitul căilor publice. 
10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare a serviciului de salubrizare 

a Orasului Jimbolia, respectiv a activitatii de curăţare si transportul  zăpezii de pe căile publice şi meţinerea 
în funcţiune  a acestora pe timp de polei sau ingheţ. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al 
Oraşului Jimbolia, respectiv a activitaţilor de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice, curăţarea 
şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheţ.  

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului închiriat situat în intravilanul 
oraşului Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 43, în suprafaţă de 882 mp.  

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în intravilanul 
oraşului Jimbolia str. Gheorghe Doja, nr. 43, în suprafaţă de 882 mp.  

14. Proiect de hotărâre privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune teren nr. 1651/1 din 

03.03.2008 încheiat cu S.C. FAGI SRL; 
16. Proiect de hotărâre privind prima înscriere în cartea funciară a unor drumuri comunale. 
17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
18. Probleme ale Primăriei.  

19. Diverse.                             
 



Plus la ordinea de zi 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asistenţă juridică cu 

Cabinet Individual de Avocat Cândea Adriana Beatrice. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin 
POIM şi asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu judeţul Timiş 
prin Consiliul Judeţean Timiş, în vederea asigurării cofinanţării proiectului. 

 
 
  Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 106 din 24 mai 2018 preşedinte de şedinţă  
este d-l Tinei Valentin. 

D-l Tinei supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Tinei  supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 24 mai 2018 care se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
D-l Tinei  supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 4 iunie 2018 care se aprobă cu 15 
voturi pentru şi o abţinere (d-şoara Buduran). 

 
D-l Tinei prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante 

la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 134 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii 
acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a materialelor şi a mijloacelor fixe 
uzate la Primăria oraşului Jimbolia. 

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

HOTĂRÂREA NR. 135 
 

D-l Tinei prezintă referatul  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 
transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare în oraşul Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 – avem o societate care trebuie să se conformeze unor reguli şi li s-a cerut licenţă. Se cere 

un regulament pentru astfel de servicii. După ce primesc avizul nostru, merg mai departe pentru licenţiere. 
D-l Tinei – am citit aseară referatul şi am rămas surprins. Cum să aibă şoferul atestat când cară morţi? 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 136 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de 
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 – mulţumesc că aţi răspuns la solicitarea mea referitoare la reglementarea circulaţiei 
pe acel tronson de stradă. Colegii poate nu ştiu, dar pe 16 ianuarie am făcut o petiţie către Primărie : 
,,Subsemnata, în faţa imobilului Sumida România SRL, societate cu aproximativ 1000 de salariaţi, nu este 
amenajat un trotuar, o parcare şi nici nu există indicatoare, marcaje rutiere pentru participanţii la trafic. Asta 
face ca, la orele când au loc schimb de ture, angajaţii firmei să traverseze în mod neregulamentar strada, o şosea 
cu două benzi, pentru a ajunge pe trotuarul opus. Autocarele care transportă angajaţii firmei nu au un spaţiu 
unde să staţioneze în siguranţă. Nu există indicatoare care să atenţioneze automobiliştii de apropierea unui 
obiectiv cu flux mare de participanţi la traficul rutier, mai ales pietoni. Solicit medierea acestei situaţii prin 
realizarea unui trotuar, amenajarea unei parcări, realizarea unor marcaje rutiere-zebră şi instalarea unui 
indicator pentru avertizarea participanţilor la traficul rutier.’’ Primesc răspuns: ,, Referitor la adresa 
dumneavoastră, Primăria Jimbolia va realiza marcaje rutiere-zebră şi instalarea suplimentară de indicatoare 
rutiere de atenţionare a participanţilor la trafic, iar în ceea ce priveşte staţia de îmbarcare/debarcare, Sumida are 
staţia avizată pe str. Republicii, în faţa capelei’’. Revin şi aduc completări: staţia imbarcare/debarcare a 
pasagerilor firmei Sumida nu mai există de multă vreme. Autocarul care transportă muncitorii, staţionează în 
afara părţii carosabile, pe str. Peter Jung. În faţa capelei, două locuri sunt rezervate pentru Alsi Taxi. Trotuarul 
de pe str. Spre Nord este foarte deteriorat sau nu mai există pe multe porţiuni. Anexez o listă cu cetăţenii care 
au solicitat repararea lui din anul 2017 şi revin cu solicitarea ca acesta să fie refăcut în 2018. Mă bucur că se 
face ceva. 

D-l Tinei – vă mulţumim pentru sesizare, vă mulţumim că aţi reuşit! 
D-l Postelnicu – ca şi completare, noi cunoaştem toate problemele şi intervenim cât de repede putem. 

Ştiam de problemă pentru că am avut solicitări din partea firmei Sumida. Putem solicita şi firmelor să ne ajute 
sub forma unor investiţii pentru astfel de reabilitări. 

D-şoara Siminiuc – solicitarea este făcută în 22 martie de reprezentanţii Sumida, după ce am făcut eu. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 137 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind înfiin ţarea Serviciului de Iluminat Public al Orașului Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tinei – aş dori o lămurire: cărui fapt se datoarează cele trei puncte care sunt legate succesiv una de 

alta? 
D-l Postelnicu – datorită legislaţiei care ne obligă să înfiinţăm astfel de servicii. O să vedeţi că optăm 

pentru delegarea gestiunii către S.C. Peisaj Hosta S.R.L.(în ceea ce priveşte măturatul stradal). Nu ştiu exact ce 
se va întâmpla cu serviciul de iluminat. Se va scoate la licitaţie, probabil. Legea ne spune etapă cu etapă ce trebuie 
făcut. Suntem obligaţi să înfiinţăm aceste servicii, altfel vom fi amendaţi. 

D-l Tinei – am citit şi eu acele anexe şi am văzut că delegarea de competenţă o are Consiliul Local, nu 
Primăria. Care va fi modalitatea de comunicare între Consiliul Local şi Primărie? Se va înfiinţa o comisie? Pe 
anexă scrie că trebuie să reducem consumul energetic, ceea ce presupune înlocuirea actualului sistem, care este 
învechit, cu un sistem nou. Putem să mergem pe un sistem modern, să punem becuri cu led sau cu captare solară. 

D-l Postelnicu – suntem obligaţi să menţinem acest sistem cu aceleaşi lămpi. Ca şi informaţie 
suplimentară, vă spun că vom depune pe POR, un proiect cu 300 de lămpi, care nu au fost prinse în PIDU şi 
conform axei de finanţare, trebuie să avem lămpi mai economice. 

D-l Tinei – noi credem în buna dumneavoastră intenţie, doar că am dori şi noi o informare despre aceste 
proiecte. 

D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 138 
 

 



D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei-cadru 
de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 şi aprobarea Contractului de comodat -
cadru. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 Ciuciulete – când se poate trece la parcelare? 
D-l Postelnicu – conform PUZ, parcelele sunt, în principiu, făcute pe  plansă. Trebuie doar delimitate 

zonele , dar ca să începem distribuirea, trebuie să avem acest regulament. Până acum am funcţionat fără şi ne 
întâlnim cu situaţia în care, au primit teren, nu şi-au ridicat construcţia şi ne este greu să ne luăm terenurile. 

D-l Tinei – identificăm şi un nou loc de teren pentru tinerii căsătoriţi sau rămâne doar zona vis-à-vis de 
cimitir? 

D-l Postelnicu – deocamdată doar acolo. 
D-l Tinei – ar fi bine să igienizăm zona interioară Spre Vest, către canal şi se poate face şi acolo. 
D-l Postelnicu – cu solicitarea dumneavoastră, mai putem găsi zone, dar această zonă de care spuneţi, este 

zonă verde şi este prinsă în Planul Urbanistic General şi nu o putem diminua. Pe lângă acest lucru, mai este 
suprafaţa pentru canalul ANIF-ului. Acolo se suprapun mai multe. 

D-l Tinei – la 500 mp se încadrează şi rămâne suficientă zonă verde. 
D-l Niţoi – pentru a face în altă zonă trebuie PUZ. 
D-l Tinei – trebuie curaj, nu PUZ. 
D-l Niţoi – eu ştiu ce s-a întâmplat în prima repartizare. Din toţi cei repartizaţi, doar doi sau trei au făcut 

demersurile. Să nu ne grăbim. Avem o ofertă, iar dacă se va ocupa şi vor fi oameni serioşi, putem face altă ofertă. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 139 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului propriu  al serviciului de salubrizare 
al Oraşului Jimbolia. 

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

HOTĂRÂREA NR. 140 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale serviciului de 
salubrizare al Oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 – problema de vară este cum este, dar nu mi se pare normal să nu avem două locuri delimitate 

pentru depozitarea molozului. Acea groapă de gunoi, cum spun oamenii, nu e a Jimboliei. Noi nu avem groapă de 
gunoi. Avem deponeu de transfer. Am înţeles că Peisaj Hosta a făcut contract cu staţia de transfer, dar ceilalţi ce 
fac? Până la urma, Peisaj Hosta este o entitate care este în subordinea Consiliului Local. 

D-l Postelnicu – cei care au contract cu Retimul, le ridică ei. 
D-l Tinei – Retimul va iesi. 
D-l Postelnicu – iar mă băgaţi în ceaţă. 
D-l Tinei – îşi urmăresc creanţele. 
D-l Postelnicu – la nivel de judeţ s-a licitat. Când expiră contractul cu Retimul, revin cei care au câştigat 

licitaţia la nivel de judeţ. Deocamdată, temerea mea este că, din informaţii, ceilalţi nu prestează cum trebuie. Îşi 
fac treaba, dar nu la fel de bine ca şi Retimul. 

D-l Tinei – eu nu am problema Retimului, am problema concurenţei neloiale. Vorbesc despre 



transportatorii privaţi, care duc tot felul de resturi ,,alandala’’ pe un teren care este în administrarea Oraşului 
Jimbolia. Amenda de la Garda de Mediu tot noi o plătim. Haide-ţi să încercăm să reglementăm această problemă. 

D-l Postelnicu – noi dăm anunţuri mereu referitoare la ridicarea deşeurilor de moloz. Am atras atenţia 
celor de la Peisaj Hosta şi nu vor mai ridica gunoiul, dacă nu este selectat. 

D-l Meszaros – trebuie să găsim o soluţie pentru a nu se mai arunca în toate direcţile. Să facem un loc 
unde se poate căra. 

D-l Tinei – locaţii se pot găsi, dar mă deranjează modalitatea care a funcţionat până acum. Nu am nimic 
cu Peisaj Hosta, dar genericele gropi imi lasă un gust amar. Să îngropăm să nu se vadă şi la fiecare inspecţie, să 
punem pământ deasupra, mi se pare nelalocul ei. Apa freatică este sus în Jimbolia şi să băgăm medicamente cu 
tot felul de substanţe, nu îmi convine. 

D-şoara Siminiuc – se predau la farmacie. 
D-l Tinei – ştiţi că fermele funcţionează la capacitate maximă datorită a tot felul de substanţe? 
D-l Prcsina – aveţi dreptate. În acest caz, ar trebui să ne îndreptăm atenţia asupra persoanelor care 

transportă, nu asupra efectului. Noi dacă nu ne încumentăm să plătim unor astfel de cărăuşi şi suntem conştienţi, 
nu ajungem aici. 

D-l Niţoi – în nici un caz, cadrul legal nu ne va permite să înfiinţăm cum vrem noi o groapă pentru 
persoanele fizice. Ştim că există, făcută de cine ştie cine, dar legislaţia nu ne permite aşa ceva. 

D-l Tinei – dar să ridicăm, cu moloz anumite zone aflate în cotă de inundaţie, avem voie? 
D-l Niţoi – acolo nu se discută de gunoaie, se discută de altceva. 
D-l Tinei – haide-ţi să gândim pe viitor ecologic. Ce facem noi acum este o chestie de tranziţie către 

normele europene, dar să vedem realităţile. Toţi ştim, dar nimeni nu face nimic. 
D-l Boss – omul de rând vrea o platformă unde duce doi saci de moloz. Nu o să cheme Peisaj Hosta pentru 

doi saci. Merge la marginea drumului şi aruncă. 
D-şoara Siminiuc – de doi ani vorbim că vom face ceva şi vom drege. Nu e prima oară când s-a solicitat 

acest lucru. Avem camera de luat vederi. Cum să nu îi prindem pe cei care încalcă normele de conduită? Nu s-a 
dat o sancţiune celor care au greşit. 

D-l Prcsina – oamenii trebuie să se responsabilizeze. Nu poţi să ceri unei persoane fizice să ştie toată 
legislaţia, dar acea persoană are obligaţia să ia legătura cu autorităţile. În acest caz este vorba despre Peisaj Hosta. 
 D-l Tinei – dacă vă amintiţi, în contractual de concesiune a serviciului de salubrizare erau prinşi 150.000 
lei  pentru informare publică. Aţi văzut o acţiune de informare publică? 
 D-l Prcsina – pot să spun că da. Când sunt anunţat pe panoul din faţă, de programul de colectare a acestor 
deşeuri, consider că am fost anunţat. Când în Jurnal de Jimbolia văd un program unde mi se spune când se 
recoltează, înseamnă că sunt informat. Nu poate să vină cineva acasă şi să îţi dea o informaţie cu forţa. 

D-l Tinei – nu ştiu câţi citesc Jurnalul de Jimbolia. 
D-l Postelnicu – atunci cum să fac informarea? 
Meszaros – cred că deviem de la problemă. Populaţia nu este încă la un nivel aşa pregătit să înţeleagă. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 141 
 

D-l Niţoi propune discutarea punctului 11 înaintea punctului 9 de pe ordinea de zi. 
 
D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare al Oraşului Jimbolia, respectiv a activitaţilor de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor 
publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 
de polei sau de îngheţ.  

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 cap.IV : durata contractului să fie de 5 ani. Totuşi, ar trebui să nu fie pe o perioadă aşa 

lungă. Propun să fie pe o perioadă mai scurtă. 
D-l Niţoi – termenele sunt prevăzute pe 5 ani pentru că, orice firmă care se înscrie la licitaţie, trebuie să 

se gândească că are nevoie de anumite dotări, cantităţi de nisip, sare, utilaje. Noi suntem un caz fericit, faţă de alte 



localităţi care lucrează cu firme străine. Noi lucrăm cu firma noastră , care ne taxează atât cât face. Termenele 
sunt mai lungi pentru ca firmele să dovedească că au cele necesare. 

D-l Prcsina – eu trebuie să văd interesul meu. Cine îmi poate asigura serviciile care le cer, este bine venit. 
Nu să fac contract pe o perioadă mai lungă ca să li se amortizeze lor utilajele. Nu asta este ideea, ci să am un 
serviciu de calitate. 

D-l Niţoi – noi avem firma noastră. Dacă vom scoate la licitaţie, ne va costa de 5-10 ori mai mult. 
D-l Tinei – v-am întrebat dacă am atribuit locurile de depunere a zăpezii pe timp de iarnă şi aţi spus că o 

să vedem ulterior. 
D-l Postelnicu – asta este cea mai mica problemă. 
D-l Niţoi – noi delegăm către Peisaj Hosta pentru că putem ţine legătura cu ei zilnic. Dacă o să vină o 

firmă de la Bucureşti, vom vedea ce greu va fi. O să ajungem să stabilim şi locul de depunere a zăpezii. 
D-l Postelnicu – se poate descărca oriunde la marginea oraşului. Nu am avut situaţii foarte multe. O 

singură data s-a transportat zăpada, dar zone sunt. 
D-l Tinei – eu aş veni cu o propunere: la iarnă, să nu mai mergem pe sare, să mergem pe clorură. Este mai 

eficient. 
D-l Postelnicu – am avut şi acum şi clorură şi sare. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 142 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare a serviciului de 
salubrizare a Orasului Jimbolia, respectiv a activitatii de maturat, spalat si stropitul căilor publice. 

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

HOTĂRÂREA NR. 143 
 

D-l Tinei prezintă referatul  privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare a serviciului de 
salubrizare a Orasului Jimbolia, respectiv a activitatii de curăţare si transportul  zăpezii de pe căile publice 
şi meţinerea în funcţiune  a acestora pe timp de polei sau ingheţ. 

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

HOTĂRÂREA NR. 144 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a terenului închiriat situat în 
intravilanul ora şului Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 43, în suprafaţă de 882 mp.  

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

HOTĂRÂREA NR. 145 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în 
intravilanul ora şului Jimbolia str. Gheorghe Doja, nr. 43, în suprafaţă de 882 mp.  

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 146 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia; 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-şoara Siminiuc – nu mi se pare corect să apară punctul cu ,,Muzeu în aer liber’’ cu celelalte puncte. 

Vreau să fie separat. 
D-l Niţoi – aici nu este vorba despre ,,Muzeu în aer liber’’. Este vorba despre lucrări cadastrale. 
D-şoara Siminiuc – vroiam să fie separat, pentru că acel spaţiu are altă destinaţie. 
D-l Postelnicu – am avut discuţia la şedinţa anterioară de a identifica acele nr. topo care nu au o adresă şi 

i-am rugat pe colegii de la urbanism să fie menţionat câte un indiciu. 
D-l Tinei – eu as dori să discutăm despre punctul a: schimbarea destinaţiei şi categoriei de folosinţă. Eu 

când am întrebat dacă acel proiect va fi localizat în spate la acel parc, aţi spus că da. Constat că nu e acolo şi că 
aţi schimbat destinaţia la altceva. 

D-l Postelnicu – este vorba despre parcul respectiv. 
D-l Tinei – modificările la Cartea Funciară de ce nu au fost făcute? 
D-l Postelnicu – acum am verificat CF-urile şi le actualizăm. 
D-l Tinei – acel parc de ce nu a figurat până acum la CF? Din punctul meu de vedere, cred că a afost o 

problemă de documentaţie şi abia acum s-a constatat. Acea livadă care este între spital şi ştrand va rămâne în 
continuare cu titlul de ,,livadă’’? 

D-l Postelnicu – acea livadă se va transforma într-un proiect. 
D-l Tinei – păşunea este acel loc cu buruieni din parc? 
D-l Postelnicu – da. Este vorba despre aceleaşi CF-uri. 
D-l Gorgan – în trecut, legislaţia nu permitea să diminuăm suprafaţa păşunilor. Acum există această 

posibilitate? 
D-l Niţoi – dacă este păşune nu avem voie. 
D-l Gorgan – dacă facem schimb de suprafeţe, cum se vor face aceste schimburi? 
D-l Tinei – eu propun să amânăm până la reglementare sau separăm hotărârea şi eliminăm acest punct. 
D-l Niţoi -  vom elimina punctul ,,a’’ din proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 147 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea prelungirii contractul ui de concesiune teren nr. 
1651/1 din 03.03.2008 încheiat cu S.C. FAGI SRL. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 ce constă acest teren? Eu nu înţeleg nimic. Se referă la trotuarul de pe str. 

Mărăşeşti? 
D-l Tinei – se referă la acele curţi care sunt împrejmuite. 
D-l Niţoi – în contractual initial scria că se poate prelungi cu maxim jumătate din perioada de concesionare. 
D-l Tinei – contractul a expirat în luna martie. De ce nu a ajuns la timp la noi la masa? 
D-l Prcsina – sigur a fost o scăpare neintenţionată. 
D-şoara Siminiuc – dacă nu mai aprobăm prelungirea contractului, ce facem? 
D-l Tinei – suprafaţa pe care o concesionăm este compusă din acele curţi exterioare care sunt amplasate 

în faţa garsonierelor? Ar trebui să vină cineva de la urbanism să ne lămurească. 
D-l Boss – este spaţiul dintre construcţie şi trotuar. 
D-l Tinei – dacă ţin bine minte, ei când au îngrădit proprietatea, s-au băgat pe domeniul public cu încă doi 



metri. Acel domeniu nu îl va putea cumpăra niciodată pentru că este o speţă acolo. Nu am nimic cu persoana 
investitoare, am o problemă cu administraţia care a lăsat lucrurile cum le-a lăsat şi venim noi să le descurcăm. 

D-l Postelnicu – mă gândesc că ştie că nu poate cumpăra. 
D-l Tinei – dacă el a avut o intenţie să facă locuinţe pentru angajaţi, putea să le vândă, dar nu vrea să 

vândă. 
D-şoara Siminiuc – dar cum este proprietar pe ceva ce nu e al lui? 
D-l Niţoi – e proprietar pe construcţie, dar nu are terenul aferent. 
D-l Tinei – mai avem o speţă pe acel teren, unde vrea să facă Robi spălătorie. Când reglementăm? 
D-l Niţoi – este reglementat. 
D-l Tinei – nu este şi ştiţi la ce mă refer. Aţi făcut o concesie cu Robi ca să nu vă dea în judecată. Aţi 

blocat proiectul la Garda de Mediu până aţi picat la pace. 
D-l Postelnicu – sunt numai minciuni. Nu am blocat nici un proiect. Are şi autorizaţie de construire, deci 

a avut toate avizele. Problema este alta acolo şi iar sunteţi dezinformat. Nişte concesionari ale unor garaje, care 
au devenit proprietari, au venit şi şi-au construit pe terenul viran, pentru că proprietarii de drept nu l-au îngrădit. 
Proprietarii garajului au intrat în litigiu cu proprietarii terenului, iar noi am încercat să remediem, în sensul să 
mutăm proprietăţile, de comun acord cu toţi proprietarii. Robi nu a avut nici un blocaj şi o să îl întreb de faţă cu 
dumneavoastră ca să confirme. 

D-l Tinei – şi când reglementăm? 
D-l Postelnicu – nu putem noi, dacă proprietarii nu se pun de acord. Mai avem de reglementat o singură 

chestiune acolo, deoarece proprietăţile oamenilor erau inclusiv pe trotuarul oraşului, până în acostamentul 
drumului. Dar nu are nici o treabă cu autorizaţia de construire pentru că aşa erau CF-urile. 

D-l Tinei – cu ocazia acestei lucrări, se efectuează şi o reglementare scriptică acolo? 
D-l  Postelnicu – da. Avem teren în spate să le dăm. Au şi acceptat, cu excepţia d-nei Bahr, care este 

propietară pe o bucată de teren şi care are litigii cu oamenii de la garaj. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o abţinere d-l Tinei) 

şi se adoptă HOTĂRÂREA NR. 148 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind prima înscriere în cartea funciară a unor drumuri comunale. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 149 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea încheierii contractulu i de asistenţă juridic ă cu 
Cabinet Individual de Avocat Cândea Adriana Beatrice. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 – am venit cu această propunere deoarece pentru fiecare acţiune în instanţă trebuie să dăm 

Hotărâre de Consiliu. Am găsit această variantă care funcţionează şi la alte primării, prin care, în cuantum de un 
salariu minim pe economie, fără alte taxe, vom putea beneficia de aceste servicii full ale d-nei avocat, chiar şi 
intervenţii urgente pentru a ne reprezenta în instanţă. Mai mult decât atât, baremele pentru barou au crescut şi 
după trei reprezentări ne-ar costa cât pentru un an întreg. Am ales ca şi termen 6 luni ca să încheiem anul. 

D-l Tinei – dar oferta cabinetului este pe un an. 
D-l Niţoi – noi am considerat că este bine să facem până la sfărşitul anului, iar apoi vom vedea. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 150 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de ap ă şi apă uzată din judeţul Timi ş, în perioada 2014-2020” prin POIM şi asocierii 



Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu jude ţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş, în vederea 
asigurării cofinan ţării proiectului. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 – dacă aţi parcurs materialul, aţi văzut că, Consiliul Judeţean vine cu susţinerea cofinanţării 

UAT-urilor, în ceea ce priveşte POIM. Noi am cotiza pentru acest proiect doar 2%. 
D-l Tinei – deci, eu ca membru al acestei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, trebuie să vin cu 2%. 

Noi, când am făcut bugetul initial, am prins această sumă? 
D-l Postelnicu – sumele sunt prinse toate unde trebuie şi cum trebuie. Cei de la Consiliul Judeţean trimit 

această hotărâre să vedem dacă suntem de accord să primim această sumă. 
D-l Tinei – va veni la rectificarea din iulie? 
D-l Postelnicu – noi acum avem nevoie. 
D-l Niţoi – ei au spus că vor discuta la prima şedinţă extraordinară despre  asta. 
D-l Tinei – am văzut că adresa pleca de la Aquatim, care cerea UAT-urilor să îşi asume contractual. 
D-l Gorgan – vorbim despre canalizare, nu? 
D-l Postelnicu – da. Canalizarea POIM 2. Se schimbă aproape toată reţeaua de apă. 
D-l Gorgan – vreau să fiu convins că în momentul în care îmi voi da votul, vreau să ştiu că nu e cuprinsă 

acolo aducţiunea la Checea, pe staţia noastră de tratare şi nu este vorba despre acest proiect. 
D-l Postelnicu – nu. Este POIM 2. 
D-l Gorgan – idea este că trebuie să ştim exact care este obiectivul acestui proiect. Nu vă iau la întrebări 

pe dumneavoastră, vreau doar să mă informez. 
D-l Postelnicu – aducţiune de apă şi canalizare. Studiu de fezebilitate, care l-am avut pe masa cu câţiva 

ani în urmă. 
D-l Gorgan – doresc şă ştiu obiectivul clar care se va realiza prin acest proiect. Nu sunt de acord ca din 

staţia noastră de tratare a apei, să tragem conducte pe la Comlos, Checea, Iecea ş.a.m.d. Dacă este vorba şi de 
acest aspect, nu voi fi de acord. 

D-l Postelnicu – este cu totul altă discuţie. 
D-l Tinei – acest POIM cuprinde şi mutarea apometrelor în strada? 
D-l Postelnicu – da. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 151 
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea realizării unei parcări pe domeniul public, str. Calea 

Timi şorii, nr. 3-5. 
D-l Postelnicu – este aceeaşi poveste pe care am avut-o la şedinţa anterioară, doar că nu am fost semnalaţi. 

Cei de la Drumuri au venit pe teren şi au sancţionat toate aceste parcări. În această situaţie, lucrările au fost 
executate chiar de cei de la Drumuri când au reabilitat acea zonă. Ca să intrăm în legalitate, trebuie să ne asumăm 
dacă suntem de accord să facem demersurile necesare către CNADNR pentru a deveni parcare. 

D-l Meszaros – în cerere scrie: vă rog să preluaţi parcarea! 
D-l Tinei – pe vremuri, când erau alţi primar, cei care vroiau să îşi construiască în faţa imobilelor, trebuia 

să îşi ia autorizaţie. Cum s-au construit în Jimbolia tot felul de parcări fără autorizaţie? 
D-l Scrob – nu el a construit-o. 
D-l Tinei – cum nu? Cine a pus pavaj acolo în faţă? 
D-l Scrob – nu este pavaj. 
D-l Postelnicu – cei de la Drumuri au făcut lucrarea. 
D-l Tinei – şi dacă nu îşi luau ei cotă parte, puneau ei de ochi frumoşi? 
D-l Scrob – nu avem de unde să ştim. 
D-l Tinei – tot aşa sa făcut şi lucrarea la Sardeni şi mai multe intrări, fără autorizaţie. 
D-l Scrob – de ce nu v-aţi sesizat atunci? 
D-l Tinei – problema este următoarea: cum să preluam noi ceva care de fapt este al nostru? 



D-l Niţoi – omul face cererea cum vrea el. A făcut cum a ştiut. El, de fapt, vrea să ne asumăm noi acea 
parcare pentru că este domeniul public. 

D-l Tinei – cum reacţionăm noi la petiţia asta? 
D-l Niţoi – o delimităm şi facem demersurile. 
D-l Prcsina – aţi spus esenţa. Este pe domeniul public. Este o lucrare care se face în baza unei autorizaţii. 

Dreptatea este undeva la mijloc. În momentul în care s-a asfaltat drumul national, s-a asfaltat şi pe domeniul 
public respectiv. Aşa a fost să fie atunci. Noi nu preluăm ca şi domeniu public, ci ca şi lucrare de parcare. 

D-l Postelnicu – trebuie să obţinem avizele de parcare, să fie marcată corespunzător. 
D-l Tinei – şi atunci lucraţi la pachet şi stânga şi dreapta? E aceeaşi speţă. 
D-l Postelnicu – aceeaşi speţă, dar topografii vor CF-uri diferite. 
D-l Tinei – facem discriminare sau lucrăm deodată? 
D-l Postelnicu – nu discriminăm. 
D-l Tinei – daca nu primiţi aviz? 
D-l Postelnicu – fără aviz nu putem face nimic. 
Dl Ciuciulete – din discuţiile pe care le-a avut cu directorul de la Drumuri Naţionale, i-a dat avizul lui 

Iani Miclea. 
D-l Postelnicu – nu ne interesează discuţii. 
D-l Tinei – avizul pentru parcarea de la spital a venit? 
D-l Postelnicu – nu de la Mediu.  
D-l Prcsina – într-o anexă apare copia după cartea de identitate. Din luna mai s-a schimbat legislaţia cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Să nu ne trezim că ne face cineva o reclamaţie. 
D-l Niţoi – fiecare serviciu are regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Vom face 

ştamplile pentru oamenii care vor face sesizări, ca să nu îi punem să completeze tot felul de  formulare. Este o 
greşeală pe care mi-o asum şi eu. Mulţumesc pentru că ne-aţi atras atenţia. Este referatul de la urbanism şi trebuiau 
să ştie. 

D-l Tinei solicită emiterea unui acord de principiu cu privire la realizarea unei parcări pe domeniul 
public, str. Calea Timişorii, nr. 3-5, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Prcsina – sunt probleme pe care le cunoaşteţi deja, dar vreau să vă rog să îl atenţionaţi pe cel de pe 

str. Albinelor care conduce acel autobuz. Este parcat pe o zonă unde greutatea maximă permisă este de 3,5 t. Aş 
vrea să întreb dacă ştiţi cine este proprietar la adresa de pe str. Spre Sud, nr. 72? Este o casă părăsită, în paragină, 
fără geamuri. 

D-l Vasiliu – a murit domnul care stătea acolo şi fiul lui a plecat în străinătate. 
D-l Prcsina – am o rugăminte: să vorbiţi cu societăţile comerciale. Nu aş vrea să dau nume, să nu se simtă 

printre colgi presaţi, dar există chioşcuri de cartier sau cum vrea fiecare să îi zică. Pe o rază de 50-75 m sunt tot 
felul de resturi de ambalaje de la alimente, care sunt achiziţionate exact de la punctele respective. Prin legislaţie, 
orice societate care aduce o contribuţie negativă mediului, poate să fie sancţionat. Măcar, din când în când, cel 
care lucrează acolo să se uite în jurul chioşcului să vadă ce impact are supra mediului. 

D-l Ciuciulete – am nişte informaţii că la porcăria asta italiană se construieşte. 
D-l Postelnicu – nu cred. Nu s-a eliberat nici o autorizaţie. Am avut discuţia de nenumărate ori şi nu am 

acceptat să se construiască altă hală. Din câte am înţeles, s-au dezvoltat la Iecea Mare. O să mergem să vedem 
despre ce este vorba, dacă putem, pentru că ne trebuie mandate să intrăm pe proprietate private.  

D-l Vasiliu – nu se construieşte altă hală. 
D-n Ferescu – referitor la învăţământ, mulţumim d-lui primar că a fost prezent la festivitatea de premiere 

a elevilor de la Şcoala Gimnazială. Cu mândrie o spun. Parcă am văzut că viitorul arată mai bine, când pe scenă 
au fost 32 de copii olimpici la fazele naţionale şi judeţene, la diverse discipline, inclusiv sport, unde fetele au 
obţinut locul VI la nivel national. 

D-l Postelnicu – felicitări dumneavoastră ca părinte. 
D-na Ferescu – mulţumim şi contăm pe sprijinul dumneavoastră. Asociaţia Pro Scoala i-a premiat pe toţi, 

în mod egal. Sperăm să fie la fel şi anii următori. Să fie neîncăpătoare scena. 
D-l Postelnicu – şi noi vă mulţumim şi avem nevoie de astfel de parteneriate. 
D-l Niţoi – ca şi completare, ţin şi eu să scot în evidenţă Corul Floris, care a fost şi anul acesta pe locul I 

la Lada cu Zestre. Mai mult decât atât, am fost invitaţi la un festival international din Lugoj, unde au participat 



patru ţări. Ungaria a recunoscut că am fost mai buni decât ei. Am fost felicitaţi de participanţi şi trebuie să 
mulţumim dirijorului pentru asta şi nu în ultimul rând voluntarilor care muncesc săptămânal. 

D-l Postelnicu – şi eu mulţumesc colectivului corului, care fac această muncă, dar şi d-lui dirijor. Am 
angajat dirijorul Filarmonicii şi a iesit ceva bun. Vreau să precizez că şi grupul de voluntari al pompierilor, au 
venit, din nou, premianţi de la Timişoara şi merg la etapa zonală. 

D-şoara Siminiuc –cum a fost festivalul de la Dubrovnik? 
D-l Niţoi – a fost un festival atipic. Am cântat în timpul slujbei, în cadrul Catedralei Romano-Catolice. 

Am cântat în latină şi greacă. 
D-şoara Siminiuc – tot aştept să particip la evenimentele din agenda culturală. Am observant că unele 

din ele nu se fac, iar altele foarte punctual, ca aceea de Ziua Eroilor. La 9.30 am fost anunţaţi ca la ora 12.00 să 
vin şi să particip. Îmi pare rău, nu se poate aşa ceva. Nu ştiu dacă aţi observat, omul nu participă când este anunţat 
din timp, dapă când este anunţat pe repede-nainte. Nu este normal. Domeniul cultural din Jimbolia scade. Cu mici 
excepţii. A fost Ziua Drapelului şi nu a fost nici o activitate. Aşteptam să sărbătoresc. Altă problemă: sigla de pe 
pagina oficială a oraşului a rămas cea de acum doi ani. Ne lăudăm că suntem în anul centenarului. Lumea s-a luat 
de noi, Consiliu Local, că am organizat Serbările Verii, că am dat bani. Eu nu am ştiut nimic. Nu este prima oară 
când nu suntem informaţi ce se întâmplă. Puteaţi să ne spuneţi că aţi împrumutat sau închiriat spaţiul. 

D-l Postelnicu – strict spaţiul a fost contribuţia noastră. Am anunţat pe cât posibil. Nu impunea o Hotărâre 
de Consiliu Local, atâta timp cât nu vorbim despre nici un leu sau o contribuţie din partea Consiliului Local. Era 
un spectacol, care a venit în Jimbolia. Totul a fost plătit de ei, inclusiv măturatul stradal şi curentul. Am considerat 
că este binevenit acest spectacol pentru cetăţenii oraşului. 

D-şoara Siminiuc – să explicaţi de ce apare Consiliul Local ca şi organizator?  
D-l Postelnicu – aşa era draftul şi aşa am considerat să trecem pe afiş. 
 
Se trece la probleme ale primăriei: 
D-şoara Siminiuc – în această ’’Foaie de Jimbolia’’ apare o informaţie care nu este completă şi este puţin 

eronată. ,,Dans în curtea şcolii: în ajun de ziua copilului, pe 31 mai elevii claselor primare de pe str. Lorena au 
luat parte la o activitate mai deosebită. În pauza de la ora 10.00, instructorul de zumba-fitness, Silviu Stoian a 
dansat împreună cu cei mici în curtea şcolii’’. Acel dans a fost organizat de mine. Eu am vorbit cu învăţătorii, cu 
copiii şi m-am rugat de Silviu să mă ajute. Te rog, Silviu să zici da sau nu. 

D-l Postelnicu – nu suntem la interogatoriu aici. 
D-şoara Siminiuc – nu este activitatea dumneavoastră să vă lăudaţi cu ea. 
D-l Postelnicu – nu am dat noi informaţia şi nu ştim cine a făcut-o. 
D-l Tinei – cine îşi asumă aacest articol? Scrie acolo sus. 
D-l Niţoi – cine face ziarul? 
D-şoara Siminiuc – nu ştiu. Scrie ,,Foaie de Jimbolia’’. Ei primesc de undeva informaţii. Informaţia este 

dată de aici. Pagină realizată de Ada Maxim. 
D-l Niţoi – a fost cineva la faţa locului şi a întrebat. E semnat acolo de primarul sau secretarul oraşului? 
D-l Postelnicu – aici nu e audiere. Eu am fost cu Silviu la şcoală, să împărţim ciocolată la copii şi m-a 

rugat să ne oprim să facă activitatea cu copiii. Nici nu am fost curios cine e organizator. Am nimerit ca un musafir. 
D-l Stoian – am mai avut o astfel de acţiune, de Ziua Dansului, în colaborare cu d-şoara Siminiuc, care 

m-a rugat să facem dansul pentru că am repetat an de an această acţiune. Mi se pare o idee foarte bună pentru că 
punem în mişcare copiii şi e distractiv. 

D-l Postelnicu – eşti angajatul Primăriei, iar parteneriatele sunt între Primărie şi Clubul Copiilor, nu între 
Siminiuc şi Stoian. 
 D-l Prcsina – am curiozitatea dacă biserica din Futok face parte din patrimoniul naţional? 
 D-l Postelnicu – nu. Este a Parohiei Catolice. 
 D-l Boss – tot pe această temă, am înţeles că Biserica Romano-Catolică a făcut o cerere către Primărie 
pentru a finanţa restaurarea acestei clădiri. Care este statutul Primăriei şi al Consiliului Local pe această temă? 
 D-l Postelnicu – s-a discutat la întocmirea bugetului. Am zis şi la altă şedinţă, avem 18 miliarde gaură în 
buget. Acei bani erau cu destinaţia ,,reparaţii şi altele’’, unde puteam aloca bani către biserici. Se face confuzia 
între lista de investiţii, unde sumele vin din excedent, nicidecum din bugetul actual. Dacă se găsesc resurse, vom 
interveni. 
 D-l Boss – nu este o sumă enormă. 



D-l Postelnicu – este vorba despre 70 de mii de euro, dar nu asta este problema. Proiectul este foarte 
frumos, l-am agreat, doar că nu am ştiut că vom fi atât de afectaţi în buget. 

D-l Meszaros – s-a ajuns la o neînţelegere. Aceşti bani nu s-au putut aloca. Şi eu sunt catolic şi sper că 
acea biserică se va reface. 

D-l Gorgan – aţi menţionat de deficitul bugetar şi vreau să îmi reînprospătez memoria şi să îmi spuneţi 
care este suma pe lista de investiţii pe anul în curs. 

D-l Postelnicu – aprox. 8 000.000 lei. 
D-l Tinei – se apropie Zilele Jimboliene. Am găsit cântăreţi? 
D-l Postelnicu – da, Pepe, Connect-R, Mira, Compact, Mandinga, F. Charm, Speak şi Libelula, Ioana 

Ignat. 
D-l Tinei – încă o problemă: am înţeles că există o reclamaţie referitoare la sensul giratoriu din jurul 

Florianului. Care este situaţia reală? 
D-l Postelnicu – nu ştiu la ce reclamaţie faceţi referire, dar nu este sens giratoriu. 
D-l Tinei – au fost discuţii că se tranformă în sens giratoriu. 
D-l Postelnicu – s-a discutat în comisia de circulaţie ca idee, de luat în calcul, pentru că cei care vin din 

alte părţi, cred că este sens giratoriu. 
D-l Tinei – comisia cu ce soluţie a venit? 
D-l Postelnicu – deocamdată a rămas aşa. 
D-l Prcsina – am avut mai multe solicitări pentru a face sens giratoriu în jurul statuii Florian, dar noi avem 

şi proiectul acele de a închide centrul. Astfel, apare o problemă: parcările de pe str. Tudor Vladimirescu, în zilele 
mai aglomerate, vor fi  pline, iar sensul giratoriu trebuie făcut pe o anumită suprafaţă. Nu poţi face cu o singură 
bandă sens giratoriu. Eu am vorbit cu proiectantul magazinului Lidl, care la un momentdat a fost solicitat să 
lucreze pentru Adient, pentru a face la intersecţia străzii Hammerstein cu drumul naţional, un sens giratoriu sau o 
bandă de decelerare. L-am rugat să se intereseze, dar nu oficial, care ar fi condiţiile ca statuia să devină sens 
giratoriu. 

D-şoara Siminiuc – aţi uitat să anunţaţi colegii că pe 12.10.2017 aţi trimis către Palatul Copiilor Timişoara 
o adresă: ’’Având în vedere faptul că în cadrul şedinţei ordinare din data de 31.08.2017 au fost aduse în discuţie 
activităţiile ce se desfăşoară în cadrul Clubului Copiilor din Jimbolia, vă solicităm să transmiteţi o informare cu 
privire la personalul didactic ce activează în cadrul instituţiei amintite, atelierele şi proiectele desfăşurate, numărul 
copiilor înscrişi şi programul de funcţionare. Precizăm că datele furnizate de dumneavoastră vor fi prezentate într-
o şedinţă ulterioară a Consiliului Local’’. D-le Ciuciulete, ţinând cont că aţi afirmat că profesorul de la Clubul 
Copiilor nu îşi merită salariul, că nu era nimeni acolo, cu excepţia d-lui Valerică, vreau să vă spun că d-l primar 
a făcut această sesizare. La sfărşit de şedinţă vă dau raportul pentru că m-aţi acuzat de inactivitate. Să vă fie un 
strop ruşine! Cunoaşteţi activitatea Clubului şi tot ce se întâmplă acolo. La noi, la Club nu e ca la şcoala formală. 
Cei care nu spuneţi niciodată nimic, vă e frică că vă trimite câte o sesizare şefului? 

D-l Postelnicu – 3-4 copii aţi avut. 
D-şoara Siminiuc – un avantaj la Clubul Copiilor. Mai am o problemă: în data de 08.12.2017 am primit 

o somaţie, prin care trebuie să îmi curăţ grădina botanică de uscăciuni. Mi se pare anormal, ţinând cont că sesizarea 
făcută de d-na Mursa Florica şi Cîrlig Mihaela a fost făcută în octombrie şi eu în decembrie primesc somaţie că 
primesc amendă. Dacă vroiaţi să fi ţi om, m-aţi fi sunat. 

D-l Postelnicu – toată această vegetaţie nu a făcut decât ca oamenii să nu mai poată cultiva nimic în 
grădină. 

D-şoara Siminiuc – de 10 ani, ne-am văzut noi în grădină, pe acolo? 
D-l Postelnicu – dacă nu m-am întâlnit cu dumneata nu înseamnă că nu am fost. 
D-şoara Siminiuc – de ce nu s-a stropit miercuri pe cale aeriană? 
D-l Toth – din cauza vremii nefavorabile. 
D-şoara Siminiuc – mulţumesc că mi-aţi îndeplinit încă o cerere şi aţi pus copertina la cimitir. Cei 8 stâlpi 

de la Catena, cine i-a instalat? 
D-l Postelnicu – Peisaj Hosta. Iar aţi fost informată prost cu privire la preţul acelor stâlpi. 
D-şoara Siminiuc – aşa am aflat de la voi. 
D-l Niţoi – cine a spus? 
D-şoara Siminiuc – sunt foarte mulţi şi nu era necesar. 
D-l Postelnicu – e părerea dumneata. 



D-şoara Siminiuc – puneţi şi pe Republicii. 
D-l Toth – se vor pune. 
D-şoara Siminiuc – de ce nu s-au pus acuma? 
 
Se trece la diverse: 
D-l Vasiliu -  aş dori să ştiu dacă eu ca şi cetăţean, aş putea să fac o cerere către Consiliul Local, să pot 

filma şedinţele ordinare. 
D-l Niţoi – pentru a se filma şedinţele avem specialistul nostru. De participat, puteţi participa oricând. 
D-l Vasiliu – şi dacă aduc specialistul meu? 
D-l Niţoi – dacă Consiliul Local este de acord în unanimitate, se poate, dar dacă unul nu este de acord, nu. 
D-l Prcsina – de ce să îmi dau acordul să mă filmaţi? Dacă aveţi un scop de denigrare? Dacă e vorba 

despre o instituţie publică, aceasta nu mă va denigra. 
D-l Vasiliu – eu am să fac o cerere. 
  
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Tinei 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.    
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