ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Având în vedere Procesul verbal nr. 11.555 din 03.11.2020 privind ceremonia de constituire a Consiliului
Local Jimbolia şi Ordinul Pregectului Judeţului timiş nr. 752 din 05 noiembrie 2020 privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local Jimbolia;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit.”a” şi alin. (3) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Jimbolia,
conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre secomunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei prefectului -judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Consilierilor locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind menţinerea în activitate, pe perioada stării de alertă, a doi salariaţi încadraţi pe perioadă determinată,
transformarea unor posturi, ocuparea unor posturi fără concurs, în regim de urgenţă şi scoaterea la concurs a unor
posturi vacante şi temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11991 din 17.11.2020 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin
care se propune menţinerea în activitate, pe perioada stării de alertă, a doi salariaţi încadraţi pe perioadă determinată,
transformarea unor posturi, ocuparea unor posturi fără concurs, în regim de urgenţă şi scoaterea la concurs a unor posturi
vacante şi temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului
Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Legii cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri public; Ordinului M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal
pentru asistenţa medicală spitalicească; OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; OUG nr. 1/2020
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; a Legii nr. 5/06.01.2020 a
bugetului de stat pe anul 2020, a Ordinului M.S. nr. nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de
management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul
de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, a Ordinului M.S.
nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar
vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului
Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă
pe teritoriul României, conform art. 11 şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit. „c” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă menținerea în activitate a următorilor salariați, încadrați pe durată determinată, pe perioada stării
de alertă, conform prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările și completările ulterioare:
- d-lui Adrian-Marcel Petraru - inspector de specialitate, grad I la TESA, angajat prin numire, fără concurs, cu normă
întreagă, începând cu data de 01.04.2020.
- d-nei Sorina-Simona-Elena Laichici-Iovicescu - medic specialist ATI, la Compartiment ATI din cadrul Secției
Chirurgie generală, angajată prin numire, fără concurs, cu timp parțial de muncă ½ normă, începând cu data de
14.05.2020.

Art. 2. – Se aprobă transformarea unor posturi, pe perioadă determinată de 3 luni, după cum urmează:

- din asistent medical laborator de la Laborator analize medicale - în asistent medical generalist debutant (PL) la
Compartiment Boli cronice, poziția nr. 145 din Statul de funcții;
- din asistent medical radiologie de la Dispensar TBC - în asistent medical generalist debutant (PL) la Compartiment
Boli cronice, poziția nr. 166 din Statul de funcții;
- din consilier juridic de la Birou Managementul Calității Serviciilor Medicale - în asistent medical generalist la
Compartiment Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, poziția nr. 203 din Statul de funcții.
Art. 3. – Se aprobă ocuparea, în regim de urgență, fără concurs, pe perioadă determinată, conform Ordinului M.S.
nr. 905/2020, a următoarelor posturi:
- asistent medical generalist debutant (PL), din cadrul Compartimentului Boli Cronice, poziția nr. 145 din Statul de
funcții.
- asistent medical generalist debutant (PL), din cadrul Compartimentului Boli Cronice poziția nr.166 din Statul de
funcții.
- infirmieră, normă întreagă, din cadrul Compartimentului Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, poziția nr.
39 din Statul de funcții.
- medic specialist medicină internă, normă întreagă, poziția nr. 8 din Statul de funcții;
- asistent medical generalist la Compartiment Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, poziția nr. 203
din Statul de funcții.
Art. 4. – Se aprobă transformarea, pe durată determinată și nedeterminată, a următoarelor posturi
vacante:
- din 0,5 post fizician medical de la Laborator Radiologie-Imagistică Medicală în 0,5 post asistent medical
radiologie, la Dispensar TBC, poziția nr. 152 din Statul de funcții, pe perioadă determinată de 6 luni.
- din brancardier în infirmieră, la Secția Pneumologie, poziția nr. 121 din Statul de funcții, pe perioadă
nedeterminată.
Art. 5. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante și temporar vacante, conform H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- 0,5 post asistent medical radiologie, din cadrul Dispensar TBC, poziția nr. 152 din Statul de funcții, pe perioadă
determinată de 6 luni;
- infirmieră, normă întreagă, din cadrul Secției Pneumologie, poziția nr. 121 din Statul de funcții, pe perioadă
nedeterminată;
- asistent medical generalist, normă întreagă, din cadrul Compartimentului Spitalizare de zi Pediatrie, poziția nr. 127
din Statul de funcții, pe perioadă determinată de 14 luni;
- infirmieră, normă întreagă, din cadrul Blocului operator, poziția nr.133 din Statul de funcții, pe perioadă
nedeterminată;
- muncitor necalificat, normă întreagă, poziția nr. 216 din Statul de funcții, pe perioadă
nedeterminată.
Art. 6. – 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;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 169

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii, pe anul 2020, ale Căminului pentru persoane vârstnice
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11724 din 17.11.2020 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin
care se propune modificarea Organigramei şi Statului de funcţii, pe anul 2020, ale Căminului pentru persoane vârstnice
Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum
şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit. „b” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă transformarea unor posturi la Căminul pentru persoane vârstnice, după cum urmează:
- din muncitor calificat (bucătar) în Bucătar, poziţia 8 din Statul de funcţii, 2 posturi;
- din muncitor necalificat (lucrător bucătărie) în Bucătar, poziţia 9 din Statul de funcţii, 1 post;
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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Căminului Pentru Persoane Vârstnice Jimbolia;
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante, existente la Şcoala
Gimnazială Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând raportul nr. 10.052 din 10.11.2020 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin
care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante, existente la Şcoala
Gimnazială Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare, a Legii cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare,;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, existente la
Şcoala Gimnazială Jimbolia:
- 1 post îngrijitor, cu normă întreagă;
- 1 post muncitor, cu normă întreagă.
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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia;
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Comisia de casare şi
valorificare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 10.368 din 25.11.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală,
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se solicită desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Comisia de casare şi valorificare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar
din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere rezultatele alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, precum şi componenţă
Consiliului Local Jimbolia;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit. ”d” şi alin. (7) lit. „c” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se desemnează domnul Adrian Petruţ pentru a face parte din Comisia de casare şi
valorificare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel 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;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile de administraţie ale
instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11.649 din 25.11.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală,
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al oraşului Jimbolia în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia,
precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere rezultatele alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, precum şi componenţă Consiliului
Local Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit. ”d” şi alin. (7) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din Consiliile de administraţie ale
instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia, după cum urmează:
• pentru învăţământul preşcolar: - d-l Gheorghe Cristian Flore
• pentru învăţământul şcolar: - d-l Radu Nicolae Scrob
- d-na Maria Andra Buduran
- d-l Nicuşor Vasiliu
• pentru învăţământul liceal: - d-na Laura Mărioara Ferescu
- d-l Ioan Trişcău
- d-na Eugenia Csatlos
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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Liceului Tehnologic Jimbolia,
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia,
- Grădiniţei cu program prelungit Jimbolia
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Jimbolia în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formate la
nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând raportul nr. 11.790 din 25.11.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală,
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Local Jimbolia
în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul
Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;

Având în vedere rezultatele alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, precum şi componenţă
Consiliului Local Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art. 11 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit. ”d” şi alin. (7) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se desemnează domnul Gabor Kaba pentru a face parte din comisiile pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul
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;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Liceului Tehnologic Jimbolia,
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia,
- Grădiniţei cu program prelungit Jimbolia
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Comisia de evaluare şi
selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 12.016 din 16.11.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală,
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se solicită desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de
la bugetul local, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere rezultatele alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, precum şi noua componenţă
a Consiliului Local Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit. „b” şi lit. ”d” şi alin. (7) lit. „a”, lit. „b”, lit. „d”, lit. „e”, lit. „f” şi art.
196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare şi selecţie a
proiectelor finanţate din bugetul local:
- D-na Laura Mărioara Ferescu – membru;
- D-l Radu Nicolae Scrob – membru;
- D-l Adrian Petruţ – membru supleant;
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 26 aprilie 2018, se abrogă.
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;
- Secretarului Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 175

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul ce aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str.
Spre Sud, nr. 40, cumpărată în baza Legii 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul de specialitate nr. 10.032 din 22.09.2020 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, prin care se propune însuşirea raportului de evaluare a terenului ce aparţine de locuinţa
situată în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 40, cumpărată în baza Legii 112/1995, propus spre vânzare, fără licitaţie publică,
conform raportului de evaluare întocmit de către SC Top Sky Valuation SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului
şi nu a fost revendicat de foştii proprietari, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului ce aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str.
Spre Sud, nr. 40, cumpărată în baza Legii 112/1995, ce urmează a fi vândut, după cum urmează:
Nr.c
rt.

1

Numele și prenumele
solicitantului

Adresa
imobilului

Tămaş Cristina şi
Colompar Manuel

Str. Spre
Sud, nr. 40

Art. 2.

–

Nr. CF.

406405

Nr.
topografic

3800

Numărul și
data raportului
de evaluare
întocmit de
S.C. Top Sky
Valuation Srl

Suprafață
teren
rezultat pt
vânzare

Valoarea
Terenului
(lei fără
TVA)

31.08.2020

648 mp

17.960 Lei

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;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale;
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 176

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind vânzarea, fără licitaţie publică a terenului ce aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Spre Sud,
nr. 40

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul de specialitate nr. 10.033 din 22.09.2020 al Serviciului Urbanism şi amenajarea
teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de numiţii Cristina Tamaş şi Manuel Colompar, prin care se propune
vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 648 mp situată în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 40, cu preţul de 17.960
lei lei, conform raportului de evaluare întocmit de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 31.08.2020, la care se
va adăuga TVA, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-na Cristina tamaş şi d-l Manuel Colompar, a
suprafeţei de teren de 648 mp, înscrisă în C.F nr. 406405, nr. topo. 3800, situată în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 40.
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 17.960 lei, la care se adaugă TVA, şi a
fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 31.08.2020;
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 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;
- D-nei Cristina Tamaş şi d-lui Manuel Colompar;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 177

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 68, înscris în
CF nr. 406451, topo. 406451
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul de specialitate nr. 12102 din 18.09.2020 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, prin care se propune însuşirea raportului de evaluare a terenul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 68,
înscris în CF nr. 406451, topo. 406451, propus spre vânzare, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit
de către PFA Ursulescu Ioan Remus, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari,
precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b”, art. 196 alin. (1) lit. ”a” şi art. 364 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Nr.c
rt.

1

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr.
68, înscris în CF nr. 406451, topo. 406451, ce urmează a fi vândut, după cum urmează:
Numele și prenumele
Adresa
Nr. CF.
Nr.
Numărul și
Suprafață
Valoarea
solicitantului
imobilului
topodata raportului
teren
Terenului
grafic
de evaluare
rezultat pt
(lei fără
întocmit de
vânzare
TVA)
PFA Ursulescu
Ioan Remus
Marius Vasile Rădoi
Str. Calea
şi Andreea Ecaterina Timişorii, nr. 406451 406451
30.10.2020
678 mp
18.814 Lei
Rădoi
68
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;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale;
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr.178

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr.
68, înscris în CF nr. 406451, topo. 406451

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul de specialitate nr. 12.117 din 18.11.2020 al Serviciului Urbanism şi amenajarea
teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de numiţii Marius Vasile Rădoi şi Andreea Ecaterina Rădoi, prin care
se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 678 mp situată în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 68,
cu preţul de 18.814 lei, conform raportului de evaluare întocmit de PFA Ursulescu Ioan Remus, la data de
30.10.2020, la care se va adăuga TVA, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” şi art. 364 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind modificăririle şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-l Marius Vasile Rădoi şi d-na Andreea Ecaterina
Rădoi, a suprafeţei de teren de 678 mp, înscrisă în C.F nr. 406451, topo. 406451, situată în Jimbolia, str. Calea
Timişorii, nr. 68.
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 18.814 lei, la care se adaugă TVA, şi a
fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de PFA Ursulescu Ioan Remus, la data de 30.10.2020;
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 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;
- D-lui Marius Vasile Rădoi şi d-nei Andreea Ecaterina Rădoi
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 179

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Sud, nr.
74, ap. 2, propus spre vânzare, în baza Legii 112/1995
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul de specialitate nr. 12.082 din 17.11.2020 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale,
prin care se propune însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Sud, nr.
74, ap. 2, propus spre vânzare, în baza Legii 112/1995, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către
SC SAUROCAD SRL, imobil ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari, precum
şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 74,
ap. 2, propus spre vânzare fără licitaţie publică în baza Legii 112/1995, ce urmează a fi vândut după cum
urmează:
Nr.
Numele și
Adresa
Nr. CF.
Nr.
Numărul și
Suprafața Suprafață
Valoarea
crt.
prenumele
imobilului
cadastral
data
clădirii de
clădirii
Clădirii
solicitantului
raportului de
locuit şi
anexe
evaluare
dependinţe
întocmit de
S.C.
SauroCad Srl
1
Mihai
Str. Spre
Szeni
Sud, nr. 74, 4027144027142613 din
142,03 mp 54,14 mp
34.320 lei
ap. 2
C1-U4
C1-U4
11.11.2020
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;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 180

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, propus spre vânzare, în
baza Decretului Lege nr. 61/1990
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul de specialitate nr. 12.083 din 17.11.2020 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale,
prin care se propune însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est,
propus spre vânzare, în baza Decretului Lege nr. 61/1990, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de
către SC SAUROCAD SRL, imobil ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari,
precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, propus
spre vânzare fără licitaţie publică în baza Decretului Lege nr. 61/1990, ce urmează a fi vândut după cum
urmează:
Nr.
Numele și
Adresa
Nr. CF.
Nr.
Numărul și
Suprafața
Suprafață
crt.
prenumele
imobilului
cadastral
data
clădirii de
clădirii
solicitantului
raportului de
locuit şi
anexe
evaluare
dependinţe
întocmit de
S.C.
SauroCad
SRL
1
Adriana
Luminiţa
Str. Spre Est
403659
403659
2616 din
59 mp
23,13 mp
Mihăilescu
11.11.2020

Valoarea
Clădirii

17.070 lei

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;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 181

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită către Asociaţia Fotbal Club Unirea Jimbolia, a terenului de fotbal Arpad
Thierjung, situat în Jimbolia, str. Spre Lenauheim, nr. 9, înscris în CF nr. 404992 Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 7644 din 24 septembrie 2020 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se
propune darea în folosință gratuită către Asociaţia Fotbal Club Unirea Jimbolia, a terenului de fotbal Arpad Thierjung, situat
în Jimbolia, str. Spre Lenauheim, nr. 9, înscris în CF nr. 404992 Jimbolia, precum şi referatul primarului oraşului Jimbolia;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
Ţinând cont de prevederile art. 349-353, art. 362 alin. (2) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă darea în folosință gratuită, către Asociaţia Fotbal Club Unirea Jimbolia, a terenului de fotbal
Arpad Thierjung, situat în Jimbolia, str. Spre Lenauheim, nr. 9, înscris în CF nr. 404992 Jimbolia, nr. topo 233, 234, în
suprafaţă de 15.698.
Art. 2. – Se încredinţează Serviciul Impozite şi Taxe Locale cu întocmirea contractului de comodat, pentru o perioadă
de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire, cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ
al Instituţiei Prefectului judeţului Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului impozite şi taxe locale;
- Asociaţiei Clubul de Fotbal Unirea Jimbolia.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 182

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării suprafeţei de teren de la 387 mp (suprafaţa din acte) la 441 mp (suprafaţa măsurată în
teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Ioan Vidu, nr. 19

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 12.229 din 23.11.2020 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului
prin care se propune actualizarea suprafeţei de teren de la 387 mp (suprafaţa din acte) la 441 mp (suprafaţa măsurată în teren)
situată în Oraşul Jimbolia, str. Ioan Vidu, nr. 19, precum şi referatul Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă actualizarea suprafeţei de teren de la 387 mp (suprafaţa din acte) la 441 mp (suprafaţa măsurată
în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Ioan Vidu, nr. 19, înscrisă în CF nr. 406432 Jimbolia, nr. topo. 4214, 4215.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ
al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 183

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării suprafeţei de teren de la 406 mp (suprafaţa din acte) la 456 mp (suprafaţa măsurată în
teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Ioan Vidu, nr. 21

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 12.230 din 23.11.2020 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului
prin care se propune actualizarea suprafeţei de teren de la 406 mp (suprafaţa din acte) la 456 mp (suprafaţa măsurată în teren)
situată în Oraşul Jimbolia, str. Ioan Vidu, nr. 21, precum şi referatul Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă actualizarea suprafeţei de teren de la 406 mp (suprafaţa din acte) la 456 mp (suprafaţa măsurată
în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Ioan Vidu, nr. 21, înscrisă în CF nr. 406433 Jimbolia, nr. topo. 4216, 4217.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ
al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 184

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării suprafeţei de teren de la 3.092 mp (suprafaţa din acte) la 2.976 mp (suprafaţa măsurată
în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 12.230 din 23.11.2020 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului
prin care se propune actualizarea suprafeţei de teren de la 3.092 mp (suprafaţa din acte) la 2.976 mp (suprafaţa măsurată în
teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1, precum şi referatul Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă actualizarea suprafeţei de teren de la 3.092 mp (suprafaţa din acte) la
2.976 mp (suprafaţa măsurată în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1, înscrisă în CF nr. 403473
Jimbolia, nr. topo. 4931, 4932, 14932.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ
al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 185

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unificării imobilului din oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 63 cu imobilul din
oraşul Jimbolia, str. Emmerich Bartzer (fostă str. Negoi) nr. 2
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.333 din 23.11.2020 al Serviciului urbanism, amenajarea
teritoriului, prin care se propune unificarea imobilului din oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 63 cu
imobilul din oraşul Jimbolia, str. Emmerich Bartzer (fostă str. Negoi) nr. 2, precum şi Referatul de aprobare al
Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi
actualizată;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”c” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă unificarea imobilului din oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 63
cu imobilul din oraşul Jimbolia, str. Emmerich Bartzer (fostă str. Negoi) nr. 2.
În urma unificării acestor imobile, imobilul rezultat va avea adresa poştală: Jimbolia, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 63.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 186

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind efectuarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului identificat cu nr. topo. 1158/a/2/2 şi
1158/a/2/3, alipirea ulterioară a celor două terenuri la CF nr. 402613 Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11.228 din 23.11.2020 al Serviciului Urbanism, Amenajare Teritoriului
prin care se propune efectuarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului identificat cu nr. topo. 1158/a/2/2 şi
1158/a/2/3, alipirea ulterioară a celor două terenuri la CF nr. 402613 Jimbolia ; precum şi referatul Primarului
Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi
actualizată;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă efectuarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului identificat cu nr. topo.
1158/a/2/2 şi 1158/a/2/3, situat în intravilanul oraşului Jimbolia, Colonia Clarii Vii.
Art. 2. – Se aprobă alipirea ulterioară a celor două terenuri la CF nr. 402613 Jimbolia.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 187

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2020
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 12.138 din 19.11.2020 al directorului Casei de Cultură Jimbolia, prin care se propune
modificarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2020, precum şi referatul de aprobare al
Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit. ”a” şi ”e”, alin (7) lit. „d” şi „f” şi art. 196
alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2020 conform
anexei 1, 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;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Casei de cultură Jimbolia;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciilor de specialitate interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 188

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar
2021 - 2022

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Având în vedere raportul nr. 10.606 din 25 noiembrie 2020 al Serviciului Administraţie
Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice, prin care se propune aprobarea
proiectului reţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul şcolar 2021 – 2022, precum şi referatul
primarului oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (1) şi alin.( 2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 şi prevederile O.M.E.N. nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi
în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă proiectul reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul
şcolar 2021– 2022, 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;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 189

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
de aprobare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local Jimbolia pentru anul 2021

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 12.148 din 19.11.2020 al Serviciului Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S.) care
solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate
şi finanţate din bugetul Consiliului Local Jimbolia pentru anul 2021; precum ;i expunerea de motive a primarului
ora;ului Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei
sociale şi ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean/Consiliului Local/Consiliului General
al Municiupiului Bucureşti;
Ţinând cont de acreditarea ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria AF nr.
002305 din data de 28.04.2015;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.”b” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local Jimbolia pentru anul 2021, 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;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 190

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor
primi subvenţii în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi
completările ulterioare
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 12.133 din 19.11.2020 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se propune
actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii
în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; şi
expunerea de motive a primarului oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. ,,b’’ şi art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se actualizează componenţa comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care
vor primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
MEMBRII: d-l Gabor Kaba – viceprimarul oraşului Jimbolia;
d-na Ana Maria Crăciun – Şef Serviciu Public de Asistenţă Socială;
d-na Sorina Călina – Şef Serviciu Buget, Contabilitate, Resurse Umane.
MEMBRII SUPLEANŢI: d-l Cristian Gheorghe Flore – consilier Local,
d-na Cornelia Petrescu – secretar general al oraşului Jimbolia;
d-na Eugenia Barlalics – inspector în cadrul Serviciului Buget,
Contabilitate, Resurse Umane
SECRETARUL COMISIEI – d-na Adriana Enăchiuc – inspector în cadrul Serviciului Public de
Asistenţă Socială
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială;
- celor prevăzuţi la art. 1

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 191

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ”SF+DTAC – Rest de
lucrări şi actualizare soluţie tehnică – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi
realizarea sistemului de canalizare în Colonia Agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, judeţul Timiş”
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 12.191 din 20 noiembrie 2020 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Registrul Agricol, Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici ”SF+DTAC – Rest de lucrări şi actualizare soluţie tehnică – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu
apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului de canalizare în Colonia Agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, judeţul
Timiş”; precum şi referatul de necesitate şi oportunitate al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d” şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatoriii tehnico-economici ”SF+DTAC – Rest de lucrări şi
actualizare soluţie tehnică – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea
sistemului de canalizare în Colonia Agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, judeţul Timiş”, realizat de S.C.
EUROENGINEERING TIMIŞOARA S.R.L, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează:
Valoarea totală estimată a investiţiei este de 581.490,52 lei (fără TVA), din care C+M 324.153,51 lei (fără TVA).
Art. 3. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 157 din 24 septembrie 2020, se
abrogă.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al Instituţiei
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu

Jimbolia, 26 noiembrie 2020
Nr. 192

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

privind radierea din cartea funciară nr. 403810 Jimbolia, a dreptului de concesiune al S.C. GRANO
COMPANY S.R.L. şi închirierea, fără licitaţie publică, a terenului înscris în cartea funciară nr. 403810
Jimbolia, în vederea amenajării organizării de şantier
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul de specialitate nr. 11722 din 23.11.2020 al Serviciului urbanism, amenajarea
teritoriului, prin care se propune radierea din cartea funciară nr. 403810 Jimbolia, a dreptului de concesiune al SC GRANO
COMPANY SRL şi închirierea, fără licitaţie publică, a terenului înscris în cartea funciară nr. 403810 Jimbolia, în vederea
amenajării organizării de şantier, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”c” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă radierea din cartea funciară nr. 403810 Jimbolia, a dreptului de concesiune al S.C. GRANO
COMPANY S.R.L.
Art. 2. – Se aprobă închirierea, fără licitaţie publică, a terenului înscris în CF nr. 403810 Jimbolia, firmei S.C.
LUDWIG PFEIFF S.R.L., în vederea amenajării organizării de şantier privind investiţia „Extinderea şi modernizarea reţelelor
de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, CL 4 – rest de executat”.
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;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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HOTĂRÂRE
privind anularea documentaţiei de dezmembrare nr. 96034 din 2008 şi înfiinţarea apartamentului nr. 4 la
imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul de specialitate nr. 12245 din 23.11.2020 al Serviciului urbanism, amenajarea
teritoriului, prin care se propune anularea documentaţiei de dezmembrare nr. 96034 din 2008 şi înfiinţarea
apartamentului nr. 4 la imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27, precum şi referatul de aprobare al
Primarului Oraşului Jimbolia;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. „a” şi ”c” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă anularea documentaţiei de dezmembrare nr. 96034 din 2018, prevăzută în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă înfiinţarea apartamentului nr. 4 la imobilul situat în Jimbolia, str. Spre
Nord, nr. 27, conform propunerii întocmită de SC GM – CAD SRL Timişoara, prevăzută în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor de ajutor social la Liceul Tehnologic Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11.684 din 17.11.2020 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se
propune stabilirea cuantumului şi numărul burselor de ajutor social la Liceul Tehnologic Jimbolia, precum şi
referatul primarului oraşului Jimbolia;
Având în vedere art. 13 lit. a) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576
din 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 105 alin. (2) lit. d din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prerogativelor stabilite prin art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă acordarea, începând cu anul şcolar 2020-2021, a unui număr de două burse de ajutor
social, pentru următoarele eleve ale Liceulului Tehnologic Jimbolia:
Marina Carmen Mircea – 200/lună.
Denisa Alexandra Samoilă – 200/lună
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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Liceului Tehnologic Jimbolia;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Christian Avram
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Cornelia Petrescu
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PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26 noiembrie 2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia
Preşedinte de şedinţă: d-l Avram Christian.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17.
Din partea executivului participă: d-l Darius Adrian Postelnicu – primar, d-na Cornelia Petrescu – secretar general.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 542 din 19 noiembrie 2020.
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Jimbolia.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi
sport.
2. Proiect de hotărâre privind menţinerea în activitate a doi salariaţi încadraţi pe durată determinată, pe
perioada stării de alertă, transformarea unor posturi vacante pe perioadă determinată şi nedeterminată, ocuparea unor posturi,
în regim de urgenţă, fără concurs, precum şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante existente la
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pe anul 2020, personal
contractual ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două postui vacante, existente
în cadrul Şcolii Gimnaziale Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Comisia de
casare şi valorificare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi
sport.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile de
administraţie ale instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi
sport.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în
comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din
Jimbolia
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului

*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi
sport.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local Jimbolia în Comisia de evaluare şi
selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local.
se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor de ajutor social la Liceul Tehnologic
Jimbolia.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi
sport.
11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, situate în Jimbolia,
înscris în CF 404515, topo. 404515, în suprafaţă de 58.800 mp
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, înscris
în CF 404515, topo. 404515, în suprafaţă de 58.800 mp.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare
13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare ce aparţine de
locuinţa situată în Jimbolia, str. Spre Sud 40.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
14. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului propus spre vânzare ce aparţine de
locuinţa situată în Jimbolia, str. Spre Sud 40.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare ce aparţine de
locuinţa situată în Jimbolia, str.Calea Timişorii, nr. 68.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului propus spre vânzare ce aparţine de
locuinţa situată în Jimbolia, str.Calea Timişorii, nr. 68.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul de pe str. Spre Sud, nr. 74, ap. 2,
propus spre vânzare în baza Legii nr. 112/1995.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul de pe str. Spre Est, propus spre
vânzare în baza Decret Lege nr. 61/1990.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită prin contract de comodat Asociaţiei Fotbal Club Unirea
Jimbolia, a terenului de fotbal Arpad Thierjung din Oraşul Jimbolia. Str. Spre Lenauheim, nr. 9, înscris în CF nr. 404992
Jimbolia, nr. topo. 233, 234, în suprafaţă de 15698 mp.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
20. Proiect de hotărâre privind actualizare suprafață în CF 406432 Jimbolia, top. 4214, 4215.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
21. Proiect de hotărâre privind actualizare suprafață în CF 406433 Jimbolia, top. 4216, 4217.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
22. Proiect de hotărâre privind actualizare suprafață în CF nr. 403473 Jimbolia, top. 4931, 4932, 14932;
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
23. Proiect de hotărâre privind unificare CF nr. 204 Jimbolia, str. Negoi, nr. 2 cu CF nr. 205 Jimbolia, str. Tudor

Vladimirescu, nr. 63 (Cămin pentru persoane vârstnice).
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
24. Proiect de hotărâre privind prima înscriere în CF a terenurilor identificate cu nr. topo. 1158/a/2/2 și
1158/a/2/3, precum și alipirea ulterioară la CF nr. 402613 Jimbolia.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei Cultural-Sportive a Oraşului Jimbolia, pe
anul 2020.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi
sport.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona
în anul şcolar 2021 – 2022.
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi
sport.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul Consiliului local Jimbolia pentru anul 2021.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare şi selecţionare
a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
29. Probleme ale comisiilor de specialitate.
30. Probleme ale Primăriei.
31. Diverse.
Plus la ordinea de zi
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
”SF+DTAC – Rest de lucrări şi actualizare soluţie tehnică – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat
şi realizarea sistemului de canalizare în Colonia Agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, judeţul Timiş”.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
2. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară nr. 403810 Jimbolia, a dreptului de
concesiune al S.C. GRANO COMPANY S.R.L. şi închirierea, fără licitaţie publică, a terenului înscris în cartea funciară nr.
403810 Jimbolia, în vederea amenajării organizării de şantier.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
3. Proiect de hotărâre privind anularea documentaţiei de dezmembrare nr. 96034 din 2008 şi înfiinţarea
apartamentului nr. 4 la imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
D-l Vasiliu – aș vrea să vă informez, d-le președinte, d-le primar și dragi colegi, având în vedere că ședința
de Consiliu nu este transmisă live, am găsit o portiță în lege. Există posibilitatea ca eu, personal să mă filmez și să transmit
cetățenilor ceea ce fac eu în ședințe. Vă mulțumesc.
D-l Avram – tu te filmezi acum?
D-l Vasiliu – da, online. Am sunat și m-am interesat și se poate. Nu am treabă cu nimeni. Probabil numai eu
o să mă aud, că sunt cu telefonul. Nu e nici o problemă, până când primăria și ceilalți vor face ceva în sensul acesta. S-au
adunat peste 500 semnături.
D-l Petruț - nu sunteți singur aici, stimate coleg. Dreptul la vocea mea îmi aparține. Este o dată cu caracter
personal, care este prelucrată. Ca atare, dacă eu iau cuvântul, nu doresc să fie transmis live de către dumneavoastră, chiar
dacă camera vă surprinde doar pe dumneavoastră, pentru că nu mi-ați cerut acordul privind prelucrarea datelor personale.
Este punctul meu de vedere.
D-l Postelnicu – din păcate, aceasta este realitatea, cea care a spus-o d-l profesor. Trebuie cerut acordul

tuturor membrilor, deoarece sunt date cu caracter personal. Aceste chestiuni le vom dezbate astăzi în Regulamentul de
funcționare . Avem și capitol cu privire la înregistrarea sau transmiterea live. Eventual să supunem la vot propunerea
dumneavoastră, dar dacă o singură persoană nu este de acord, nu se poate transmite.
D-l Vasiliu – deci nu am voie să transmit eu personal?
D-l Postelnicu – nu, pentru că nu sunteți singur.
D-l Vasiliu – ok, nici o problemă. Dumneavoastră v-ați spus punctul de vedere. Eu nu o să transmit online.
Eu o să fac eu filmulețul meu cu ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc. Înseamnă că nu suntem transparenți. Începem așa cu
prima ședință.
D-l Petruț - nu ați cerut acordul nimănui.
D-l Vasiliu – am cerut la d-l președinte. L-am informat.
D-l Petruț - d-l președinte nu reprezintă punctul de vedere al fiecărui consilier în parte.
D-l Vasiliu - ședința următoare o să aduc acea declarație pentru date personale.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 165 din 13 noiembrie 2020 preşedinte de şedinţă este d-l Christian
Avram.
D-l Avram supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Avram supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Avram prezintă raportul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local Jimbolia.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 168
D-l Avram prezintă raportul privind menţinerea în activitate, pe perioada stării de alertă, a
doi salariaţi încadraţi pe perioadă determinată, transformarea unor posturi, ocuparea unor posturi fără concurs, în
regim de urgenţă şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 169
D-l Avram prezintă raportul privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pe anul 2020, personal
contractual ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 170
D-l Avram prezintă raportul privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi
vacante, existente în cadrul Şcolii Gimnaziale Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 171
D-l Avram prezintă raportul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură

avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Böss – ca și acum 4 ani, nu mi se pare normal ca eu, singurul medic din echipa asta, să nu fac parte din această
comisie.
D-l Vasiliu - și eu vreau să menționez că nu am nimic cu ceilalți colegi, care sunt propuși pentru această comisie, dar
având în vedere că avem un doctor, un asistent medical, cum este posibil așa ceva? De ce nu îi punem pe cei care au cunoștință
de ceea ce se poate întâmpla în spital? De ce nu facem chestile astea să funcționeze, să terminăm odată cu puterea asta?
D-l Postelnicu – aceastea au fost propunerile. Este un proiect de hotărâre. Puteți face propuneri, se votează și în
funcție de vot, se stabilesc membrii.
D-l Vasiliu – putem face acum propunerile, să se voteze și să vedem și noi, nu să citim că deja sunt desemnați.
D-l Toth – eu renunț la calitatea de membru supleant din această comisie.
D-șoara Buduran - și eu renunț.
D-l Avram – deci, d-l Toth și d-na Buduran renunță. Înseamnă că avem 2 locuri.
D-l Böss – eu vorbesc despre membru titular.
D-na Stanciu – ca și membru titular trebuie neapărat un economist. Este prevăzut în legislație.
D-l Böss – atunci în locul lui Radu Scrob.
D-l Avram – să facem propuneri.
D-l Vasiliu – eu propun în locul d-lui Scrob, pe d-l Böss și în locul unuia din colegii care s-au retras pe d-na Ciobanu.
D-na Ciobanu – eu propun în locul d-lui Scrob, pe d-l Böss și ca membru supleant, pe mine.
D-l Böss – aceeași propunere o am și eu.
D-l Postelnicu – cele două retrageri ar trebui completate.
D-l Avram – sunt retragerile membrilor supleanți. Membrul titular propus nu se retrage.
D-l Postelnicu – propunerea mea este ca cei doi titular să rămână și în locul celor care s-au retras să completăm cu
cele două propuneri din partea colegilor.
D-l Scrob – în primul rând trebuie să nu treacă hotărârea, așa cum este ea acum.
D-l Avram – d-l Ciofiac rămâne, fiind economist.
D-l Vasiliu – da, clar.
D-l Avram – d-na Buduran și d-l Toth iasă.
D-l Böss – eu nu particip ca și supleant.
D-l Avram – propunerea este d-l Böss în locul d-lui Scrob.
D-l Ciofiac – proiectul de hotărâre trebuie votat.
D-l Böss – aceasta trebuie să pice. Trebuie votat altul nou.
D-na Petrescu - trebuiau făcute amendamente la comisii.
D-l Postelnicu – votăm proiectul de hotărâre pe care îl avem în mapă și în funcție de rezultat, persoanele respective
se pot retrage.
D-l Avram – nu mai avem ce să votăm din moment ce s-au retras oamenii.
D-l Scrob – de ce nu s-au adus amendamente?
D-șoara Buduran – de unde să știu eu la comisia mea, că d-l Böss vrea să fie în comisie? Nu suntem toți la comun.
D-l Scrob – d-le Vasiliu de ce nu ați spus la comisie, că ați fost acolo?
D-l Böss – eu am propus la comisia mea.
D-l Vasiliu – am zis la comisie aseară și d-l viceprimar a spus că nu este bun d-l Böss la spital, că o să fie săgeți și
nu o să iasă bine. Vă amintiți, d-le Scrob? De asta nu se dorește transmiterea online. Pentru că văd cetățenii ce se întâmplă.
D-l Avram – o să votăm hotărârea și o să facem în următoarea ședință altă hotărâre sau putem să facem chiar azi?
D-l Postelnicu – dacă se vor retrage, va trebui să completăm.
D-na Csatlos – înainte să se voteze ar trebui să se știe că Hademar nu vine ca și supleant. Trebuie văzut dacă există
posibilitatea să vină ca și titular.
D-l Petruț - nu are nici o legătură consiliul de administrație al spitalului cu actul medical.
D-na Ferescu – așa spun și eu. Am fost membru în consiliul de administrație la școala gimnazială și nu am fost
professor. Este o chestiune de administrație.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 8 voturi ,,pentru’’ (d-na Ferescu, d-l Flore, d-l
Petruț, d-l Kaba, d-l Scrob, d-l Tabeică, d-l Ciofiac și d-l Panait), 9 voturi ,,împotrivă’’ (d-na Ciobanu, d-l Vasiliu, d-șoara
Benga, d-șoara Buduran, d-l Avram, d-na Csatlos, d-l Böss, d-l Trișcău și d-l Toth).
D-l Avram prezintă raportul privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local

al oraşului Jimbolia în Comisia de casare şi valorificare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din cadrul Spitalului
Dr. Karl Diel Jimbolia.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 172
D-l Avram prezintă raportul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în
Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 173
D-l Avram prezintă raportul privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
oraşului Jimbolia în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formate la nivelul instituţiilor de învăţământ
preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 174
D-l Avram prezintă raportul privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local Jimbolia în
Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 175
D-l Avram prezintă raportul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,
situat în Jimbolia, înscris în CF 404515, topo. 404515, în suprafaţă de 58.800 mp.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vasiliu – am studiat în detaliu contractul de concesiune al d-lui Mamca, care la punctual 12 se obligă să
depună în termen de 30 zile de la semnarea contractuluui, o declarație în vederea stabilirii taxelor prevăzute de Legea Codului
Fiscal. După aceea, spune că în termen de un an de zile trebuie să aibă toată documentația, inclusiv PUZ-ul făcut la zi. Am
identificat aseară și terenul și într-adevăr nu este lângă campus. Este mai în spate, dar nu poți să spui că nu poți face altceva
pe 6 ha, așa cum i-am spus și d-lui Kaba, fost primar, actual viceprimar, de terenul de la plopi. De atâția ani stă în paragină.
Acolo ne-au fraierit italienii sau i-am fraierit noi pe ei?
D-na Ferescu – să nu deviem de la ordinea de zi.

D-l Vasiliu – ok. Am mai cerut să îmi arate un proiect de viitor. Au venit domnii la comisie și i-am întrebat dacă au
finanțe suficiente. Au spus că vor face pe fonduri europene. Dăm toate terenurile așa? Dacă vine cineva care poate investi în
teren și îl vrea? Nu sunt contra, dar trebuie să ne prezinte ceva real. Vreau să văd ceva concret.
D-l Postelnicu –informațiile d-lui Vasiliu sunt eronate și parcă și de rea credință. Oamenii vor să acceseze și fonduri
europene. Planul de viitor a fost și este pe masa noastră. Este Planul Urbanistic Zonal, unde se spune exact ce se dorește.
Dacă vrem să fim alături de întreprinzătorii locali, acum este momentul să dăm dovadă de asta.
D-l Vasiliu – dacă ați citit contractul de concesiune, ați văzut că termenul e 1 an. Unde este PUZ-ul?
D-l Postelnicu – este aici, doar că nu este avizat de Consiliul Județean.
D-l Vasiliu – este trecut tot la zi? De ce să votez eu înaintea Consiliului Județean?
D-na Csatlos – din surse sigure și oficiale, știu că acești oameni au investit până în momentul de față o sumă
considerabilă. Având în vedere că eu sunt începătoare și nu am putut intra în toată documenteția, vreau să vă aduc la cunoștință
că trebuie să luăm în considerare și suma investită. Noi suntem aici pentru cetățeni, dar trebuie să vedem dacă respectă litera
de lege.
D-l Avram – din punctul meu de vedere, care am studiat foarte atent toate documentele, contractul de concesiune
este nul. În momentul de față nu există. Votăm o vânzare fără a avea o bază legală. Suntem toți responsabili pentru votul
nostru. Având în vedere că până în aprilie 2014 nu s-a prezentat PUZ-ul, a doua zi contractul a devenit nul. Acest punct nici
nu ar avea ce să caute pe ordinea de zi. Eu nu pot să îmi dau votul și semnătura pentru asemenea acțiune.
D-l Postelnicu – acești concesionari sunt de bună credință. Au investit, iar documentația urmează să fie avizată. Pe
parcursul acestor ani, primăria a emis mai multe certificate de urbanism. Nimeni nu a denunțat acest contract. Asta înseamnă
că funcționează cu acea clauză, care este discutabilă, dar nu este neapărat nul, pentru că nu a fost atacat.
D-l Böss – atunci ar trebui făcut un contract nou de concesiune.
D-na Csatlos – dacă începe concesiunea de la început, va trebui să plătească aceeași bani.
D-l Postelnicu – dacă ne recunoaștem vina, ar trebui să îi restituim omului toți banii, cu pretențiile ulterioare.
D-na Csatlos – nu se poate face corectare la contract?
D-l Avram – nu se poate. Se face un contract nou de concesiune. Dacă îndeplinește toate punctele de acolo, primește
terenul. Pot să supun la vot amânarea punctului?
D-l Postelnicu – trebuie votat. A mai fost amânat.
D-l Vasiliu – amânăm pe faptul că nu este în regulă.
D-l Postelnicu – dacă nu este în regulă, nu trece la vot.
D-l Petruț - s-au verificat toate aspectele legale referitoare la contract? Legea este diversă și vastă. Eu pot să spun că
acest contract este nul, însă în practica uzuală se întâmplă ca un contract să fie beneficiar fie de amnestie, fie de cauză de
excepționalitate. Poate să există o excepție în care omul nu a îndeplinit condiția respectivă, dar având în vedere că procedurile
care duc la încheierea acelor condiții, nu se pot realize într-un an de zile, beneficiază de o excepție. Este foarte ușor să fi
absolut și să spui nu sau da, dar nu există absolut în legislație. Orice situație poate fi tratată ca o excepție, în beneficiul cuiva
și de obicei în beneficiul cetățeanului.
D-l Avram – căutați calea legală și prezentați-o!
D-l Trișcău – eu zic că ar trebui făcută o hârtie de la noi către Contencios, care este în drept să ne dea un răspuns,
pentru că toate hotărârile trec prin Contencios.
D-na Petrescu – hotărârile se transmit către Contencios după ce sunt aprobate.
D-l Trișcău – am înțeles, dar să cerem noi un punct de vedere, să vedem dacă putem sau nu să votăm.
D-l Postelnicu – ca și timp, contractul este în termen, iar acea frază la care faceți referire este luată din contractele de
concesiune în baza Legii nr. 50/1991, conform căreia după ce ai concesionat un teren, ai obligația ca într-un an de zile să
obții autorizația de construire. Un PUZ nu poate fi realizat într-un an de zile, mai ales dacă este într-o zonă specială. Este o
eroare în acea frază.
D-na Csatlos – propun să fie scoasă din context.
D-l Petruț - dacă respingem hotărârea, nu vom ști punctul de vedere al Contenciosului. Eu propun să mergem mai
departe cu hotărârea.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 11 voturi ,,pentru’’ (d-șoara Benga, d-șoara
Buduran, d-l Trișcău, d-l Flore, d-l Petruț, d-l Kaba, d-l Scrob, d-l Tabeică, d-l Ciofiac, d-l Panait și d-na Ferescu), 4 voturi
împotrivă (d-l Toth, d-l Avram, d-l Vasiliu și d-na Ciobanu) și 2 abțineri (d-na Csatlos și d-l Böss).
D-l Avram prezintă raportul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare ce
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Spre Sud 40.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 176
D-l Avram prezintă raportul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului propus spre vânzare ce
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Spre Sud 40.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 177
D-l Avram prezintă raportul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare ce
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str.Calea Timişorii, nr. 68.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 178
D-l Avram prezintă raportul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului propus spre vânzare ce
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str.Calea Timişorii, nr. 68.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 179
D-l Avram prezintă raportul privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul de pe str. Spre Sud, nr.
74, ap. 2, propus spre vânzare în baza Legii nr. 112/1995.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vasiliu – la acest punct am văzut că nu are și vânzare.
D-na Stanciu – la locuințe nu se aplică și vânzare.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 180
D-l Avram prezintă raportul privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul de pe
str. Spre Est, propus spre vânzare în baza Decret Lege nr. 61/1990.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vasiliu – nu avem număr, doar str. Spre Est.
D-na Stanciu – nu are număr stradal.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 181
D-l Avram prezintă raportul privind darea în folosinţă gratuită prin contract de comodat Asociaţiei Fotbal
Club Unirea Jimbolia, a terenului de fotbal Arpad Thierjung din Oraşul Jimbolia. Str. Spre Lenauheim, nr. 9, înscris
în CF nr. 404992 Jimbolia, nr. topo. 233, 234, în suprafaţă de 15698 mp.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Böss – noi ca primărie, o să plătim toate utilitățile? Sau dacă se deteriorează ceva, tot primăria repară?

D-l Postelnicu – în contractul de comodat sunt niște clauze. Această hotărâre a survenit din nevoie de a se înscrie în
campionatul următor și au nevoie de locație. Ei sunt subvenționați în baza Legii nr. 350/2005 de către Consiliul Local. Nu
cred că vom avea problemele anterioare.
D-l Vasiliu – eu am jucat fotbal la acest club. Chiar și cabanele s-au dărâmat, iar reprezentanții clubului au spus că
primăria este de vină.
D-l Postelnicu – noi îi ajutăm și susținem financiar, iar în rest au și ei buget din sponsorizări.
D-l Vasiliu – înțeleg, dar ei dau vina pe noi dacă se întâmplă ceva.
D-l Avram – pe viitor, la astfel de puncte cu contracte de comodat, putem pune la dosar și contractul, să îl vedem?
D-l Vasiliu – perfect. Să știm ce votăm.
D-l Postelnicu – contractul de comodat este unul cadru și se poate adopta în funcție de clauze.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 182
D-l Avram prezintă raportul privind actualizarea suprafaței din CF 406432 Jimbolia, top. 4214, 4215.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 183
D-l Avram prezintă raportul privind actualizarea suprafaței din CF 406433 Jimbolia, top. 4216, 4217.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 184
D-l Avram prezintă raportul privind actualizarea suprafaței din CF nr. 403473 Jimbolia, top. 4931, 4932,
14932.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 185
D-l Avram prezintă raportul privind unificarea CF nr. 204 Jimbolia, str. Negoi, nr. 2 cu CF nr. 205 Jimbolia,
str. Tudor Vladimirescu, nr. 63 (Cămin pentru persoane vârstnice).
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 186
D-l Avram prezintă raportul privind prima înscriere în CF a terenurilor identificate cu nr.
topo. 1158/a/2/2 și 1158/a/2/3, precum și alipirea ulterioară la CF nr. 402613 Jimbolia.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 187
D-l Avram prezintă raportul privind modificarea şi completarea Agendei Cultural-Sportive a Oraşului
Jimbolia, pe anul 2020.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu – am înțeles că la comisii s-au cerut detalii referitoare la sume. De aceea l-am rugat pe d-l Dema Sergiu
să vină, pentru că el este cel mai în măsură să explice.
D-na Csatlos – la 1 iunie nu s-a ținut evenimentul și vrem să știm unde se duc acei bani.
D-l Dema – ce pot eu să spun, din punctul meu de vedere, este că atribuțiile mele în ceea ce privește această agendă,
ține strict de mutarea fondurilor de la un eveniment la altul. Agenda cultural sportivă este un document care prezintă sumele

consumate. Când această agendă este rectificată, eu sunt obligat să prezint evenimentele așa cum au fost ele stabilite la
începutul anului. Dacă vă uitați la ,,Ziua Unirii’’, evenimentul a fost trecut și în agenda din ianuarie și în noiembrie pentru
că acolo au fost alocate sume. La fel se întâmplă și în cazul ,,Zilelor jimboliene’’. De data aceasta, evenimentul nu a avut loc,
însă în această rectificare ele tot apar. În continuare am dorit ca în perioada care rămâne să ne concentrăm pe cât posibil, pe
câteva, puține și nu constisitoare evenimente, care să nu presupună prezența publicului. De aceea am făcut această rectificare.
Vă stau la dispoziție pentru întrebări.
D-l Postelnicu – agenda este cea aprobată la începutul anului. Se rectifică pe parcurs, iar la final de an toate acele
sume se vor redirecționa de către contabilitate.
D-l Dema – s-au cheltuit foarte puțini bani anul acesta.
D-l Vasiliu – eu te urmăresc. Urmăresc ceea ce faci, dar am vrea să știm la final de an câți bani rămân, să îi dăm în
altă parte.
D-l Dema – fondurile de la ,,Zilelor jimboliene’’ erau 250.000 lei. Primăria a cerut 150.000 lei. Au rămas 100.000
lei, de care nu s-a atins nimeni. Am înțeles că fizic oricum nici nu există, decât pe hârtie.
D-l Vasiliu – să vedem dacă și focurile de artificii se vor ține anul acesta, în contextual pandemiei.
D-l Dema – am avut în plan să facem un concert cu o orchestră din partea Filarmonicii.
D-l Vasiliu – corul Floris se mai deplasează în Polonia?
D-l Dema – sigur nu.
D-l Postelnicu – aceste sume nu există fizic. Sunt estimări ale încasărilor, care urmează să aibă loc pe parcursul unui
an. Aceste sume rămase sunt foarte puține, în comparație cu deficitul pe care îl avem la ora actuală. Bugetul unei instituții
publice nu este un munte de bani, la discreția Consiliului Local sau a primarului. Sunt niște estimări ale încasărilor.
D-l Böss – am vorbit ieri cu Sergiu și mi-a zis că sunt niște puncte unde sunt înregistrări audio, dar sunt angajați alții
să facă aceste lucruri. Avem Televiziunea Jimbolia, dar a zis că nu avem echipamentul necesar. Mai bine investim într-un
echipament nou, să nu mai apelăm la acele firme.
D-l Dema – în momentul de față, Televiziunea Jimbolia nu poate să realizeze o astfel de înregistrare. Sunt aparate
pentru cu totul alte domenii. Înregistrarea unei compoziții muzicale, cântată la pian, de exemplu, este una și să mergi cu
acest microfon, este alta. Nu iasă nimic de calitate. E ca și cum ai înregistra cu un telefon. Referitor la acest subiect, noi am
făcut câteva cercetări și am văzut că Jimbolia, încă din 1850 a avut tot felul de compozitori locali. Am luat legătura cu d-l
Adrian Nucă-Bartzer, Franz Metz, Walter Kindl, Horațiu Mălăele, care au partituri jimboliene. Noi ne-am gândit să le
strângem și să rugăm un muzician să le interpreteze și să le înregistreze, iar în urma înregistrărilor să facem 100-200 cd-uri,
care să fie o mândrie a localității.
D-l Böss – propunerea mea este să actualizăm echipamentele, ca pe viitor să putem acționa cu proprile resurse.
D-l Avram – sumele care nu se vor utilize, ar trebui să le trecem la alte domenii importante:spital, cămin.
D-l Dema – așa cum ziceam la început, acest aspect îmi depășește atribuțiile.
D-l Toth – festivalul ,, O, brad frumos!’’ s-a suplimentat cu 25.000 lei. La ce anume v-ați gândit?
D-l Dema – această rectificare este gândită în urmă cu 2-3 săptămâni, când procentul cazurilor de covid nu era depășit
de 3 la 1000 de locuitori. Am suplimentat pentru faptul că am avut de unde și am zis să facem ceva calitativ. Să vină Paula
Seling să interpreteze, de exemplu.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 188

D-l Avram prezintă raportul privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a oraşului Jimbolia
care va funcţiona în anul şcolar 2021 – 2022.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 189
D-l Avram prezintă raportul privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Jimbolia pentru anul 2021.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.

Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 190
D-l Avram prezintă raportul privind aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare
şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi subvenţii în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 191
D-l Avram prezintă raportul privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici ”SF+DTAC – Rest de lucrări şi actualizare soluţie tehnică – Reabilitarea şi extinderea alimentării
cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului de canalizare în Colonia Agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, judeţul
Timiş”.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 192
D-l Avram prezintă raportul privind radierea din cartea funciară nr. 403810 Jimbolia, a
dreptului de concesiune al S.C. GRANO COMPANY S.R.L. şi închirierea, fără licitaţie publică, a terenului înscris
în cartea funciară nr. 403810 Jimbolia, în vederea amenajării organizării de şantier.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 193
D-l Avram prezintă raportul privind anularea documentaţiei de dezmembrare nr. 96034 din
2008 şi înfiinţarea apartamentului nr. 4 la imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 194
D-l Avram prezintă raportul privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor de ajutor
social la Liceul Tehnologic Jimbolia.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil, cu un amendament (majorarea
cuantumului la 200 lei) proiectul de hotărâre.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Avram – din punctul meu de vedere și 200 lei sunt puțini.
D-l Avram supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de comisie, care se aprobă cu unanimitate
de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 195
Se trece la probleme ale primăriei
D-l Postelnicu – urmează să vă familiarizați încet. Rugămintea noastră este să citiți Regulamentul de funcționare. Vă
puteți întâlni în comisii sau ori de câte ori doriți. După cum știți, am mediatizat în ultimele luni, dar și în campania electorală

acele proiecte, care nu sunt povești: școala de pe Lorena, cantina de pe Vladimirescu, refacerea iluminatului public, asfaltarea
str. Mărășești.
D-l Böss – trotuarele din centru când o să fie făcute?
D-l Postelnicu – aleile nu au fost cuprinse în această refacere a acceselor. Anul viitor o să intervenim și la aceste alei
și o dată cu acestea o să nivelăm și spațiile verzi.
D-l Vsiliu – am înțeles de la d-l constructor că o să fie și parcări.
D-l Postelnicu – este vorba de alt proiect la care lucrăm. Se lucrează la SF. Îl vom depune la ADR Vest. Deocamdată
am câștigat finanțarea documentației tehnice. Este plătită din bani europeni pentru refacerea centrului, de la gară, până la
intersecția cu str. Albinelor și Bîrzava. Se regândesc toate spațiile verzi, vegetația și parcările și mai este acea zonă care va fi
închisă traficului rutier.
D-l Vasiliu – mă gândesc că facem aceeași nuanță de pavaj. Este foarte frumoasă.
D-l Postelnicu – mă bucur că vă place.
D-l Vasiliu – avem de făcut și în cimitir.
D-l Postelnicu – pavajul se poate recupera.
D-l Böss – la ce v-ați gândit pentru centru?
D-l Postelnicu – sunt doar povești momentan. Nu e nimic scris. S-ar putea ca acea zonă să fie pietonală și atunci nu
mai vorbim de parcări.
D-l Böss – am înțeles că există varianta să fie zonă pietonală între cele două biserici.
D-l Postelnicu – da. Sunt 3 variante: C. Timișorii-Gh. Doja, C. Timișorii-T. Vladimirescu și T. Vladimirescu-Gh.
Doja.
D-l Böss – neapărat trebuie închis ceva?
D-l Postelnicu – aceasta este viziune finanțatorului. Ideea de bază este să scoți traficul rutier din centrul orașului. În
toată Europa se întâmplă asta.
D-l Böss – ar fi mai bine să fie închis în fața parcului.
D-l Toth – o observație: să facem intrarea la policlinică, dacă se poate.
D-l Postelnicu – la policlinică nu am făcut pentru că atât a fost suma.
D-na Ciobanu - ținând cont de starea în care ne aflăm, datorită virusului Sars Cov. 2, grădinițele sunt închise
și școlile la fel. Cum putem veni în ajutorul famililor care au 3-5 copii, care nu au nici un mijloc de acces la internet?
D-l Postelnicu – noi am intervenit. În primă fază au fost ajutați de școli, prin acele cazuri sociale. Cea mai majoră
intervenție a noastră este că am depus o solicitare pe fonduri europene, imediat în ziua în care s-a dat startul pentru astfel de
finanțări, prin care achiziționăm tablete și laptopuri pentru fiecare elev și cadru didactic din învățământul gimnazial și liceal
din Jimbolia.
D-n Ciobanu – pe când ar fi?
D-l Postelnicu – sperăm cât mai repede. Nu depinde de noi.
D-l Petruț -- și liceul este implicat într-un proiect județean. Avem aprox. 100 de copii pentru care am depus dosare.
Zilele acestea trebuie să primim dispozitivele. Acest sistem de învățământ online va putea fi hibridizat cu sistemul clasic. Tot
răul spre bine. Pe de-altă parte, Smithfield a promis 10.000 euro, în special pentru pregătirea copiiilor din clasele de-a XIIa. Acum, când este cea mai mare nevoie, liceul dă în custodie laptopuri. Avem aprox. 100 de laptopuri. Chiar astăzi am avut
o situație, însă nu prea are cine să garanteze pentru copil. Săptămâna viitoare o să discut cu tânărul. În general, problemele
s-au rezolvat. Este singura situație de acest gen.
O altă problemă: pe 6 decembrie avem alegeri, iar în fața liceului nu este nici un trotuar, care să lege parcarea de intrarea în
liceu. E o situație de care tot discutăm. La alegerile din septembrie am avut noroc că nu a plouat.
D-l Trișcău – pe Gh. Doja ar trebui desfundate canalele.
D-l Postelnicu – sunt multe de făcut, doar că Peisaj Hosta este foarte aglomerată.
D-l Avram – dacă am înțeles bine, noi, Consiliul Local suntem asociați, acționari la Peisaj Hosta.
D-l Postelnicu – da.
D-l Avram – am putea pentru ședința următoare să îl invităm pe d-l director, să ne prezinte planul pe 2021?
D-l Postelnicu – da, se poate convoca o ședință AGA înainte de ședința de consiliu sau în altă zi.

Se trece la diverse
D-l Vasiliu – avem o situație clară a celor care sunt infectați cu coronavirus și sunt în carantină? Primăria i-a ajutat
cu ceva? Sunt ajutoare pentru aceste cazuri?
D-l Postelnicu – avem o situație, dar nu o putem face publică. Serviciul Social le stă la dispoziție încă din martie. La
fel și colegii din primărie.
D-l Vasiliu – care este situația extinderii de gaz și dacă vi s-a adus la cunoștință că până la data de 17 decembrie
trebuie depuse dosarele, ca cetățenii să beneficieze de racordarea gratuită?
D-l Postelnicu – înseamnă că de la dumneavoastră sunt informați eronat cetățenii. Ordinul ANRE spune că există
obligativitatea ca în termen de 90 de zile de la obținerea autorizației de construire, să fie branșați. Noi lucrăm pe acestă temă
și vrem să ne racordăm la rețeaua trans gaz. Se pot face extinderi pe fonduri europene. În cazul în care legea ne permite, în
funcție de buget, vom încerca să alocăm sume pentru a începe să extindem în anumite zone.
D-l Vasiliu – canalizarea în ce stadiu este? Când se apucă de lucrări si dacă există un termen?
D-l Postelnicu – s-au apucat de lucrări, în sensul că au solicitat teren pentru organizare de șantier. Ați și votat azi.
Dacă timpul le permite, chiar de luna viitoare. Au semnat contractual cu Aquatim și termenul este septembrie 2021.
D-l Kaba – îi vom cere constructorului să facă demersurile pentru a putea pune în funcțiune rețeaua existentă. Astfel,
eliminăm acea nesiguranță a cetățenilor.
D-l Vasiliu – situația de la piață care este?
D-l Postelnicu – suntem în litigiu.
D-l Vasiliu – cât există litigiu acesta, nu se poate face nimic?
D-l Postelnicu – nu, pentru că se suspendă orice activitate.
D-l Vasiliu – asta înseamnă că pe viitor trebuie să avem grijă.
D-l Postelnicu – aveți dreptate, dar legea achizițiilor ne obligă să postăm pe SEAP. Ne-am trezit cu o firmă din Deva
și din păcate au fost singurii ofertanți.
D-l Vasiliu – am fost la teren și sunt rupte ușile. Se infiltrează apa pe sus.
D-l Postelnicu – asta este vina constructorului, dar faptul că au fost vandalizate ușile, e altă discuție.
D-l Vasiliu - Având în vedere că urmează bugetul pe 2021, ar trebui să luăm în considerare o formă juridică să facem
un club sportiv.
D-l Postelnicu – nu am renunțat la idea înființării unui club sportiv. Mai mult decât atât, nu am interzis nimănui să
înființeze un ONG, precum Unirea.
D-l Toth - după promisiunile constructorului de la ANL, în decembrie a zis că o să predea blocurile. Mai este valabil?
D-l Postelnicu – nu, pentru că el are un contract cu ANL, care s-a angajat la construirea celor două blocuri, iar cei de
la București nu preiau doar unul, din păcate. Nu s-a acceptat recepția.
D-l Vasiliu – în legătură cu pediatria, am discutat la nivel județean cu d-l Craina și ar putea să ne dea un medic, să
lucreze la pediatrie.
D-l Postelnicu – ar fi simplu, dar se vorbește în necunoștință de cauză. Îi mulțumesc d-lui Craina. Nu am luat ochii
de pe această problemă.
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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