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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea transformării unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi 
scoaterea acestora la concurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 8301 din 21.10.2015 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea transformării unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia şi scoaterea acestora la concurs; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de 
personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din compartimentele 
paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul sanitar; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Se aprobă transformarea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- un post din infirmieră, poz.  19 din Statul de funcţii , în asistent medical generalist, 
la Secţia Medicină Internă; 

- un post din brancardier, poz.  48 din Statul de funcţii , în registrator medical, la 
Compartiment Obstetrică Ginecologie; 

- din 0,5 post medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice, poz.  196 din Statul 
de funcţii , în 0,5 post asistent medical, la Dispensarul TBC. 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor prevăzute la art. 1. 
 Art. 3.  – Se aprobă scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia, după cum urmează:  

- un post infirmieră la Secţia Medicină Internă, poz. 17 din Statul de funcţii, pe 
perioadă nedeterminată; 

- un post asistent medical la Compartiment Obstetrică Ginecologie, poz. 42 din Statul 
de funcţii, pe perioadă determinată; 

- un post registrator medical la Farmacia cu circuit închis a spitalului, poz. 107 din 
Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post muncitor necalificat la Blocul alimentar, poz. 176 din Statul de funcţii, pe 
perioadă nedeterminată. 

 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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe anul 
2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 8442 din 27.10.2015 a serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării 
organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2015 ale activităţilor finanţate de la bugetul 
local şi activităţilor autofinanţate; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statelor de funcţii ale activităţilor 

finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2015,  conform 
anexelor 1-7 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

 
HOTĂRÂREA 

privind modificarea şi actualizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Primăriei Ora şului Jimbolia  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8441 din 27 octombrie 2015 al Serviciului Buget  

Contabilitate prin care se propune modificarea şi actualizarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Primăriei Ora şului Jimbolia ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată 
şi actualizată, şi prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se modifică şi se actualizează Regulamentul de organizare  

şi funcţionare al Primăriei Ora şului Jimbolia ,  conform anexei ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  Art. 2. – Cu data prezentei HCLJ nr. 32 din 19.02.2009 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 Buget Contabilitate ; 
- Serviciilor din cadrul  Primăriei. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2015 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8525 din 28 octombrie  2015 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 
2015; 

Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu prevederile  
incidente din OUG nr. 34/2006; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2015 din bugetul local, după cum 

urmează : 
- La Cap. A – Lucrări în continuare se reduce punctul 3 – Actualizare Plan Urbanistic General 

cu suma de 98 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 1.354, 42 mii lei; 
- La Cap. B – Lucrări Noi , se reduce punctul 2 – Reabilitare piaţă agroalimentară cu suma de 

1.169 mii lei şi se introduce un nou punct 6 – Reabilitare drumuri agricole în valoare de 100 mii lei,  
rezultând un Total Cap. B de 1.117 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se suplimentează punctul 1 – Mobilier parcuri de joacă cu suma de 10 mii 
lei, rezultând un Total Dotări de 100 mii lei; 

- La Alte cheltuieli de investiţii , se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 100 
mii lei, rezultând un total Alte cheltuieli de 450 mii lei, un Total Cap. C de 550 mii lei şi un TOTAL 
GENERAL de 3.021,42 mii lei. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  8540  din 28.10.2015 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin 

care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2015; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2015, după cum urmează: 

                                                                                                                                 - mii lei – 
COD       TRIM IV            

VENITURI – TOTAL                    46,00 
1. Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 390203   1,20  
2. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT 390207 44,80  
CHELTUIELI – TOTAL                    46,00 
1. Autorit ăţi publice şi acţiuni externe     5102         - 100,00 
 - bunuri şi servicii       510220        - 100,00 
2. Alte servicii publice generale      5402  20,00 
 - bunuri şi servicii       540220 20,00 
3. Învăţământ        6502             40,00 
 - bunuri şi servicii       650220 40,00 
4. Sănătate         6602           163,00 
 - transferuri curente       66025101 60,00 
 - transferuri de capital      66025102      103,00 
5. Cultură, recreere şi religie      6702             10,00 
 - cheltuieli de capital       670270            10,00 
6. Asistenţă socială        6802            -30,00 
 - ajutoare sociale       680257           -30,00 
7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002       -1.167,00 
 - cheltuieli de capital       700070      -1.167,00 
8. Agricultura        8302            -40,00 
 - bunuri şi servicii       830220           -40,00 
9. Transporturi        8402        1.150,00 
 - bunuri şi servicii       840220 50,00 
 - proiecte cu finanţate din FEN     840256       1.000,00 
 - cheltuieli de capital       840270          100,00       
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2015 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8524 din  28.10.2015 al Serviciului Urbanism  şi  

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015, după cum 
urmează : 

- La Cap. B - Lucrări Noi, se reduce punctul 1 - Refacere baie secţia III (Cămin 
pentru persoane vârstnice) cu suma de 70 mii lei, se reduce punctul 2 – 
Construcţie foişoare (Cămin pentru persoane vârstnice) cu suma de 30 mii lei şi se 
introduce un nou punct 3 – Reparaţii capitale grupuri sanitare la secţia medicină 
internă (Spital) cu suma de 103 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 103 mii lei, şi 
un TOTAL GENERAL de 344,35 mii lei. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Timiş ; 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

 proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015  
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 8541 din 28.10.2015 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2015; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 

bugetul local pe anul 2015, după cum urmează:                     
                                                                                               -mii lei- 

         COD       TRIM.  
                      IV 
VENITURI-TOTAL               253,00       
1.Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate   331013   90,00 
2. Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor 
    curente din domeniul sănătăţii     431010   60,00 
3. Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor 
    de capital din domeniul sănătăţii     431014 103,00 
CHELTUIELI-TOTAL               253,00  
1. Sănătate        6610  163,00 
 - bunuri şi servicii      661020   60,00 
 - cheltuieli de capital      661070 103,00 
2. Asistenţa socială       6810    90,00 
 - cheltuieli de personal     681010   90,00 
 - bunuri şi servicii      681020 100,00 
 - cheltuieli de capital      681070           -100,00 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-     DGFP Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III al 
anului 2015 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  8514 din 27.10.2015 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III 
al anului 2015; 

Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III al anului 
2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III 
al anului 2015 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8515 din 27.10.2015 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2015, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea În ţelegerii de cooperare între oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş 
din România şi oraşul Csánadpalota din Ungaria 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8291 din 21.10.2015 al Consilierului primarului oraşului  

Jimbolia, prin care se propune aprobarea Înţelegerii de cooperare între oraşul Jimbolia, 
judeţul Timi ş din România şi oraşul Csánadpalota din Ungaria. 
 Având în vedere art. 15 şi 16 din Legea 215/2011 a administraţiei publice  
locale, republicată şi actualizată; 
 Ţinând cont de avizul de oportunitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei publice nr. 78826/02.10.2015 şi de avizul conform al Ministerului Afacerilor 
Externe nr. H2-1/3752 din 01.10.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7) lit. ”b” şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Înţelegerea de cooperare între oraşul Jimbolia,  

judeţul Timi ş din România şi oraşul Csánadpalota din Ungaria, prevăzută în anexa nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatori 
şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţinale, Relaţii Publice; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „1/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea S.C. R2 MAX S.R.L. Jimbolia, situat pe str. Costache 
Negruzi 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 7907 din 13.10.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „1/A str. Costache 
Negruzi”– pentru imobilul aflat în proprietatea  SC R2 MAX SRL, înscris în CF nr. 
404648 – C1 Jimbolia,; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, 
art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „1/A str. Costache Negruzi” pentru 

imobilul aflat în proprietatea SC R2 MAX SRL, înscris în CF nr. 404648-C1 Jimbolia. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- OCPI 
- SC R2 MAX SRL. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8032 din 13.10.2015 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială 

prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 

administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia, 
după cum urmează: 

a) Apartamentări: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Clarii Vii, înscris în CF nr. 404719 Jimbolia, 

topo. 404719. 
b) Subapartamentări: 

1. Imobil situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 22, înscris în CF 
nr. 400438 Jimbolia şi identificat cu nr. topo 2393, 2394. 

c) Alipiri: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Recoltei, nr. 16, înscris în CF nr. 404051 

Jimbolia, nr. topo. 4393/1 în suprafaţă de 455 mp cu imobil în oraşul Jimbolia, 
înscris în CF nr. 404534 Jimbolia, nr. topo. 4393/2, în suprafaţă de 300 mp. 
 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea amplasării unor cabluri electrice, instalare pat anodic orizontal şi 
trei staţii de protecţie catodică pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în dreptul 
imobilelor din Str. Calea Moţilor nr. 14, str. Lorena nr. 45 şi str. Liviu Rebreanu nr. 
46 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 8085 din 19.10.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune aprobarea amplasării unor cabluri electrice, instalare pat 
anodic orizontal, şi trei staţii de protecţie catodică pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în 
dreptul imobilelor din Str. Calea Moţilor nr. 14, str. Lorena nr. 45 şi str. Liviu Rebreanu nr. 46; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, art. 
115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă amplasarea de către operatorul licenţiat de distribuţie a gazelor 

naturale în oraşul Jimbolia, S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., a unor cabluri electrice, 
instalare pat anodic orizontal şi trei staţii de protecţie catodică pe domeniul public al oraşului 
Jimbolia, după cum urmează: 

- Staţie de protecţie catodică SPC 2 – localitatea Jimbolia, DJ 594, pe domeniul public, 
în dreptul imobilului din str. Calea Moţilor, nr. 14; 

- Staţie de protecţie catodică SPC 3 – localitatea Jimbolia, pe domeniul public, în 
dreptul imobilului din str. Lorena, nr. 45; 

- Staţie de protecţie catodică SPC 4 – localitatea Jimbolia, pe domeniul public, în 
dreptul imobilului din str. Liviu Rebreanu, nr. 46. 
 

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

contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 
- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului 

Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Având în vedere referatul nr. 8453 din 27.10.2015 al Serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul 
public al Statului Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti, înscris în 
Cf nr. 401281-C1 Jimbolia, nr. topo. 401281-C1 Jimbolia, în conformitate cu Legea nr. 89/2008 art. 2 
alin. (1); 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c” şi art. 115, alin. (1) lit. ''b'' din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Construcţiile ''Bloc de locuinţe'', situate în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti nr. 14, sc. A şi 
B, identificate conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a oraşului Jimbolia 
în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietate privată a statului conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Art. 2. - Construcţiile de locuinţe prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietate privată a 
statului, rămân în administrarea Oraşului Jimbolia, în vederea vânzării apartamentelor către cei în drept, 
la cererea acestora, în condiţiile legii; 

Art. 3.  - Apartamentele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de 
cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se 
administrează în continuare ca locuinţe pentru tineret, destinate închirierii; 

Art. 4. - Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe prevăzute la art. 1, identificate conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, rămân în proprietatea privată a oraşului Jimbolia, putând fi cumpărate 
sau concesionate pe durata existenţei construcţiei de către cumpărători apartamentelor în cotă parte, în 
condiţiile legii. 

Art. 5.  – Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 92 din 10.07.2015 se 

abrogă. 
Art. 7. – 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, amenajarea teritoriului;  
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind închirierea unor suprafeţe de teren, pentru amenajarea organizării de şantier, 
societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în 
cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşul Jimbolia” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatele nr. 7980 din 13.10.2015 şi nr. 8330 din 22.10.2015 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren, fără licitaţie 
publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru amenajarea organizării de 
şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul 
proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă închirierea, fără licitaţie publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu 
posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 3.000 mp din terenul în suprafaţă de 20.454 mp situat în oraşul 
Jimbolia, înscris în CF nr. 403669, nr. topo. 2444, firmei S.C. MAGENTA CONSTRUCŢII 
INFRASTRUCTURĂ S.R.L., pentru amenajarea organizării de şantier în cadrul  proiectului 
„Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia” . 

 
Art. 2.  – Se aprobă închirierea, fără licitaţie publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu 

posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 800 mp din terenul în suprafaţă de 42.432 mp din oraşul 
Jimbolia, înscris în CF nr. 403134, nr. topo. 10059, firmei S.C. CDG INDOCONSTRUCT S.R.L., 
pentru amenajarea organizării de şantier în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia”. 

 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
- S.C. MAGENTA CONSTRUCŢII INFRASTRUCTURĂ S.R.L. 
- S.C. CDG INDOCONSTRUCT  S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind acceptarea donaţiei unei maşini de pompieri de la Blythswood Care – 
Anglia, în cadrul programului „Fire Engine – Romania” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr. 8292 din 21.10.2015 al secretarului oraşului Jimbolia     prin care se 

propune acceptarea donaţiei unei maşini de pompieri de la Blythswood Care – Anglia, în cadrul 
programului „Fire Engine – Romania”; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 8 şi art. 121 alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 din  Legea administraţiei publice locale modificată şi completată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acceptă donaţia unei maşini de pompieri, Mercedes N684BST,  de la 

Blythswood Care – Anglia, în cadrul programului „Fire Engine – Romania”, oentru dotarea 
S.V.S.U. Jimbolia. 

Art. 2. – Se alocă suma de 13.000 lei din bugetul local, reprezentând cheltuielile 
necesare pentru participarea la instruirea teoretică şi practică asigurată de Blythswood Care la 
Cluj Napoca (deplasare, cazare şi masa), în perioada 9 – 13 noiembrie 2015.  

Suma amintită anterior va fi asigurată din bugetul local, capitolul 54.02.50 – Alte 
servicii publice generale. 

Art. 3. – Se împuterniceşte d-l Hălăucă Adrian, şef SVSU Jimbolia, să preia maşina 
şi să semneze, la notar, toate actele necesare transcrierii acesteia pe Oraşul Jimbolia. 

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; 
- S.V.S.U. Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind stabilirea capacităţii (numărul de locuri) la Căminul pentru persoane 
vârstnice Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8471  din  27.10.2015 al Serviciului Public de Asistenţă  

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de stabilire a capacităţii, respectiv 
a numărului de locuri, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

În conformitate cu Ordinul 2126/05.11.2014 privind 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 pentru serviciile acordate în 
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, modulul IV 
mediul de viaţă; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se stabileşte capacitatea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia  

la 70 de locuri. 
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 
- Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea unor documente necesare licenţierii Centrului de zi pentru 
copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita” Jimbolia  
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8472  din  27.10.2015 al Serviciului Public de Asistenţă  

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de aprobare a unor documente 
necesare licenţierii Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” Jimbolia 
(Regulamentul de organizare şi funcţionare, Codul Etic al Personalului, Carta drepturilor 
şi obligaţiilor beneficiarilor de servicii sociale),; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului  

de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita” Jimbolia ”, prevăzut în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă „Codul Etic al Personalului din cadrul Centrului de zi  
pentru copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita” Jimbolia ”, prevăzut în anexa nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă „Carta drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor de servicii 
sociale în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilit ăţi “Nu m ă uita” Jimbolia” , 
prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială 
- Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401414, topo. nr. 
570, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8406 din 26.10.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401414, topo. nr. 570, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor cumpărate 
în baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Covaci Simona  

Camelia şi Covaci Ştefan a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, 
ap. 2, cuprins în C.F. nr.  401414, nr. topo 570, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 154 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 81 mp curte va plăti în continuare chirie sau 
poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc înfundat, 
iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la 
folosirea diferenţei de teren menţionat. 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- Covaci Simona 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2016 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând expunerea de motive nr. 7564  din   25 septembrie 2015  a Serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se  propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2016; 
Având în vedere: 

• Referatul privind taxele pentru diferite lucrări de urbanism nr. 8307 din 21.10.2015 
• Referatul privind taxele practicate în piaţa agroalimentară din Jimbolia, nr. 8339/22.10.2015 
• Referatul privind cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea unor documente privind 

regimul transport și taxi, nr. 8323/22.10.2015 
• Referatul privind taxele și tarifele privind administrarea cimitirului orașului Jimbolia, nr. 

8105/14.10.2015 
• Referatul privind taxa de cununie a Serviciului Public Comunitar de Evidentaa Populației, 

nr. 15341/22.10.2015 
Ţinând cont de prevederile: 

• art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

• articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

• art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
• art. 27 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
• art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 

761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

• Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
• Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
• art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

• art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

• art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

• art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  



• art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
 
 

• art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

• art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

• ș) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

• art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

• Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul 
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

• Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui 
taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru 
care se propun taxele speciale respective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2014; 

• Art. 45 alin. 2, lit. (c), din Legea 215/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare 

• Hotărârii Consiliului Local nr.172/28.02.2002 privind incadrarea terenurilor pe zone 
urbanistice si categorii de folosință in intravilanul orașului Jimbolia; 

• art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național 
–  
Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-
teritoriale, ierarhizarea  localităților,  orașul Jimbolia  se incadrează la Rangul III; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”c” şi  art. 45 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 

           taxele locale pentru anul 2016, constituind Anexa nr. 1; 
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,12 %; 
c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1,3 %; 
d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol), se stabileşte la 0,4 %; 
e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă dintr-un raport de evaluare în cazul 
persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %; 
f) cota prevăzută la art .460 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa 
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2%; 
g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,2%; 



h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă 
pentru  clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %; 
i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%; 
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport 
hibride), se stabileşte la 100 %; 
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului 
de urbanism), se stabileşte la 30 %; 
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 %; 
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1 %; 
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei 
de construire), se stabileşte la 30 %; 
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %; 
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu 
sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%; 
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileştela 2 %; 
s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate), se stabileşte la 3%; 
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui 
spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă 
sau internaţională), se stabileşte la 2 %; 
u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte 
manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %; 
 
Art. 2. - (1) Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane fizice şi juridice). 
(2) Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 

stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane fizice şi juridice). 
 
Art. 3. - Pentru anul 2016, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, 

se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, astfel: 

a1) în cazul persoanelor juridice, prevăzute la art. 460, alin.3, impozitul/taxa pentru clădirile 
nerezidenţiale se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; 

a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a 
fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale 
de 50%; 

b) cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr. 1, stabilite 
conform prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 Art. 4. - Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent 
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca 
furnizori de servicii sociale, conform anexei nr. 2. 

 Art. 5. - Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren 
retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care 
au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, conform anexei nr. 3. 

 Art. 6.  -  Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru 



asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, conform anexei 
nr. 4. 

 
Art. 7. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 21.05.2015 se revocă. 
 
Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice  

- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Construire teren de baschet în oraşul Jimbolia”  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8430 din 26.10.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Construire teren de baschet în oraşul Jimbolia”, în curtea Şcolii Generale cu clasele I-IV, str. 
George Enescu, nr. 9; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă Proiectul tehnic pentru investiţia „Construire teren de baschet în oraşul 
Jimbolia” care va fi situat în curtea Şcolii Generale cu clasele I-IV, str. George Enescu, nr. 9, întocmit 
de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru investiţia 
„Construire teren de baschet în oraşul Jimbolia”:  

• Pe suprafaţa de 386,4 mp se vor efectua săpături la 40 cm de la cota terenului; 
• Stratificaţia terenului va fi realizată astfel:  

- covor tartan 2 cm; 
- beton armat elicopterizat clasa C20/25 – XC2-CL 102-S3 de grosime 10 cm, cu 
armătură din plasă sudată Ø6 cu ochiuri 10x10 cm; 
- folie hidroizolaţie; 
- piatră spartă grosime 15 cm; 
- balast compactat grosime 15 cm; 
- teren natural. 

• Se vor monta două panouri de baschet; 
• Valoarea totală: 150.000  lei (TVA inclus); 
• Capacităţi: Lungime – 24 m 

                                            Lăţime – 16,1 m 
           Arie – 386,4 mp 

• Durata de realizare a investiţiei: - 1 lună proiectare 
- 2 luni execuţie 

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

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

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

 
 HOTĂRÂREA 

privind aprobarea amplasării unor cabluri electrice şi a trei puncte de transformare 
(anvelope) pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în dreptul imobilelor din Str. 
Emmerich Bartzer nr. 14, str. Spre Nord nr. 30/C şi str. Liviu Rebreanu nr. 1 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 8126 din 22.10.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune aprobarea amplasării unor cabluri electrice şi a trei puncte de 
transformare (anvelope) pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în dreptul imobilelor din Str. 
Emmerich Bartzer nr. 14, str. Spre Nord nr. 30/C şi str. Liviu Rebreanu nr. 1; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, art. 
115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă amplasarea unor cabluri electrice şi a trei puncte de  

transformare (anvelope) pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în dreptul imobilelor din Str. 
Emmerich Bartzer nr. 14, str. Spre Nord nr. 30/C şi str. Liviu Rebreanu nr. 1. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „1/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea SNTF Călători – CFR Călători SA, situat pe str. Calea 
Mărăşeşti 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 8537 din 28.10.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „1/A”  pentru imobilul aflat 
în proprietatea SNTF Călători – CFR Călători SA, situat pe str. Calea Mărăşeşti , înscris 
în CF nr. 401047 Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, 
art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „1/A str. Calea Mărăşeşti” pentru 

imobilul aflat în proprietatea SNTF Călători – CFR Călători SA, înscris în CF nr. 401047 
Jimbolia. 

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

contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 
- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- OCPI 
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 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 29 octombrie 2015 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Corneanu Constantin. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absenţi: d-l Kasa Tiberiu. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar şi d-l Niţoi Ionel - 

secretar. 
La şedinţă participă: D-l Bulz – reprezentant al lichidatorului Jim Apaterm, d-na Radu – 

consilier judeţean şi d-l Stancu – consilier judeţean. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 402 din 21.10.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
      

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la concurs, la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2015 la Primăria Oraşului Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Primăriei Oraşului Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții pentru anul 2015 din bugetul local. 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2015. 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III al 
anului 2015. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Înţelegerii de cooperare între oraşul Jimbolia, judeţul 
Timiş, România şi oraşul Csanadpalota din Ungaria”. 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal ”1/A” pentru imobilul aflat în proprietatea 
S.C. R2 MAX S.R.L. Jimbolia, situat pe str. Costache Negruzi. 

12. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor imobilelor înscrise în CF nr. 402937 Jimbolia, 
nr. topo 402937 Jimbolia, CF404357 Jimbolia, nr. topo. 4913/1/1/2 şi Cf nr. 404356 Jimbolia, nr. 
topo.4913/1/1/3. 

14. Proiect de hotarare privind emiterea unui acord privind construirea unor obiective în incinta 
Ştrandului Termal Jimbolia de către S.C. Sardeni Santa Maria S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor cabluri electrice şi instalare pat anodic 
orizontal, şi trei staţii de protecţie catodică pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în dreptul 
imobilelor din Str. Calea Moţilor nr. 14, str. Lorena nr. 45 şi str. Liviu Rebreanu nr. 46. 



16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii blocului de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, situate în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 14, sc. A şi B din domeniul public al 
oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului Român. 

 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile din oraşul Jimbolia, respectiv imobilul înscris 
în CF nr. 404569 Jimbolia cu imobilul înscris în CF nr. 400411 Jimbolia.  

18. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafeţe de teren, pentru amenajarea organizării de 
şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în 
cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
oraşul Jimbolia”. 

19. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unei maşini de pompieri de la Blythswood Care 
Anglia în cadrul Programului „Fire Engine – Romania” . 

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea capacităţii (numărului de locuri) la Căminul pentru persoane 
vârstnice Jimbolia. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente necesare licenţierii Centrului de zi pentru 
copii cu dizabilităţi “Nu mă uita”. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401414, topo. nr. 570, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Oraşul Jimbolia pentru anul 
2016. 

24. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
25. Probleme ale Primăriei.  
26. Diverse.                                  

 
PLUS LA ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru investiţia „Construire teren de baschet în oraşul Jimbolia”.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor cabluri electrice şi a trei puncte de 

transformare (anvelope) pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în dreptul imobilelor din Str. 
Emmerich Bartzer nr. 14, str. Spre Nord nr. 30/C şi str. Liviu Rebreanu nr. 1. 

3. Proiect de hotărâre privind  atribuirea numărului stradal „1/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea SNTF Călători – CFR Călători SA, situat pe str. Calea Mărăşeşti. 

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 180 din 29 octombrie 2015 preşedinte de 

şedinţă este d-l Corneanu Constantin. 
D-l Corneanu supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 24 septembrie 2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Corneanu supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Corneanu supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
 D-l Postelnicu – înainte să trecem la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, o sa îi dau 
cuvântul d-lui avocat Bulz Ovidiu, reprezentant al Ad Pro Management SPRL, care este lichidatorul 
judiciar al Jim Apaterm Serv. 

D-l Bulz – avem mai multe active patrimoniale, spaţii comerciale şi imobile. Avem spaţii 
comerciale care sunt deţinute cu chirie în acest moment de către firme din Jimbolia, de la care încasăm 
lunar chirie, iar pe de altă parte avem două imobile care sunt supuse revendicării: imobilul revendicat de 
d-l Konrad şi imobilul revendicat de d-l Wild Hugo şi Barthmes Liane. În ceea ce priveşte imobilul 
revendicat de d-l Konrad, aşteptăm ca d-l expert Albulescu să facă o propunere de intabulare pe o 
anumită suprafaţă. În ceea ce priveşte al doilea imobil revendicat, avem o hotărâre definitivă a Curţii de 



Apel care ne obligă să acordăm măsuri compensatorii. Nu ne obligă să retrocedăm imobilul în litigiu, ci 
ne obligă să propunem măsuri compensatorii, ceea ce înseamnă că unitatea noastră trebuie să atribuie un 
alt teren şi o altă construcţie similară cu cea revendicată. În cadrul societăţii noastre nu există un astfel 
de teren şi o astfel de construcţie, cu aceleaşi caracteristici şi cel mai probabil soluţia va fi de înaintare a 
dosarului către comisia de despăgubiri. Nici dumneavoastră, nici noi nu vom despăgubi, ci Statul 
Român. 

D-l Postelnicu – deci instanţa ne obligă să compensăm cu ceva similar. În legătură cu 
retrocedarea către d-l Konrad, încercăm de vreo doi ani să găsim o variantă prin care să nu obturăm 
intrarea şi tranzitul în incinta Jim Apartem. D-l Konrad are o sentinţă prin care este împroprietărit cu tot 
ce înseamnă poarta de intrare şi aproape că închide şi intrarea din spatele curţii. 

D-l Niţoi – vă rugăm să ne faceţi un raport (o situaţie financiară) cu tot ce aţi încasat şi aţi plătit, 
din câte ştiu şi la bugetul local sunt datorii. Acest raport îl putem discuta într-o şedinţă viitoare. 

D-l Bulz – o să vă trimitem acest raport. Dacă nu mai aveţi întrebări, vă mulţumesc. 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la 

concurs, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 181 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi 

Statelor de funcţii pe anul 2015 la Primăria Ora şului Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 182 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  modificarea şi actualizarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Primăriei Ora şului Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 183 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind modificarea Listei de investiții pentru anul 2015 

din bugetul local. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 184 
 



 
 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 185 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din 

bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru 
anul 2015. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 186 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice finan ţate 

din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 187 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 

pe trimestrul III al anului 2015. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 188 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al 
anului 2015. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 189 

 



 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea “În ţelegerii de cooperare între oraşul 

Jimbolia, judeţul Timi ş, România şi oraşul Csanadpalota din Ungaria”. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 190 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal ”1/A” pentru 

imobilul aflat în proprietatea S.C. R2 MAX S.R.L. Jimbolia, situat pe str. Costache Negruzi. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 191 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele 

imobile din oraşul Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 192 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea amplasării unor cabluri electrice şi 

instalare pat anodic orizontal, şi trei staţii de protecţie catodică pe domeniul public al oraşului 
Jimbolia, în dreptul imobilelor din Str. Calea Moţilor nr. 14, str. Lorena nr. 45 şi str. Liviu 
Rebreanu nr. 46. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 193 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea trecerii blocului de locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii, situate în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 14, sc. A şi B din 
domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului Român. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 194 

 



D-l Corneanu prezintă referatul privind închirierea unor suprafe ţe de teren, pentru 
amenajarea organizării de şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate 
cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu 
apă şi canalizare în oraşul Jimbolia”. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 195 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind acceptarea donaţiei unei maşini de pompieri de la 

Blythswood Care Anglia în cadrul Programului „Fire Engine – Romania”. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – este vorba de o donaţie din partea Blythswood Care Anglia. Această maşină este 

mai bună şi mai mare decât ce am adus din Germania. Va fi dotată cu tot ce înseamnă echipament de 
descarcerare. 

D-l Niţoi – vom casa autospeciala Roman Diesel, care este un mare consumator de combustibil, 
este uzată fizic şi moral şi autospeciala Mercedes care nu are bazin de apă şi pentru care nu se mai găsesc 
piese de schimb. 

D-l Toth – să le donăm celor care au nevoie. 
D-l Niţoi – nu am nimic împotrivă, dar trebuie să le spunem oamenilor la ce să se aştepte, să îi 

informăm exact în ce stare sunt aceste autospeciale.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 196 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind stabilirea capacităţii (numărului de locuri) la 

Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 197 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea unor documente necesare licenţierii 

Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita”. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 198 
 

D-l Corneanu prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401414, topo. 
nr. 570, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 



D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 199 
 

D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Oraşul 
Jimbolia pentru anul 2016. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – sunt în conformitate cu noul cod fiscal, sunt creşteri şi scutiri prevăzute de noul 

cod fiscal. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 200 
 
D-l Niţoi – tot legat de acest subiect, vreau să vă informez că a apărut  OUG nr. 44/2015, care 

la art. 12 prevede că consiliile locale pot stabili scutirea, cu până la 73,3 din majorările de întârziere 
datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale. Acest 
lucru trebuie hotărât în 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, care este 21.10.2015 

D-l Tinei  – care este soluţia? 
D-l Postelnicu – vom face un proiect de hotărâre pe care îl vom discuta într-o şedinţă 

extraordinară sau ordinară. 
D-l Tinei  – care este impactul bugetar? 
D-l Postelnicu – acum facem calcule. 
 

D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia „Construire teren de baschet în oraşul Jimbolia”. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – este vorba de construirea unui teren de sport în curtea şcolii din Futok. 
D-l Meszaros – dacă fac un calcul iese 375 lei/mp. Sunt de acord cu acest preţ, dar să se 

încadreze în aceşti bani, să nu se ceară suplimentare. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 201 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea amplasării unor cabluri electrice şi a 

trei puncte de transformare (anvelope) pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în dreptul 
imobilelor din Str. Emmerich Bartzer nr. 14, str. Spre Nord nr. 30/C şi str. Liviu Rebreanu nr. 1. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 202 

 



D-l Corneanu prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal „1/A” pentru 
imobilul aflat în proprietatea SNTF Călători – CFR Călători SA, situat pe str. Calea Mărăşeşti. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 203 
 
 

Se trece la probleme ale Primăriei 
D-l Postelnicu – având în vedere legislaţia în vigoare, Consiliul Judeţean nu va mai putea 

susţine de anul viitor activitatea Căminelor pentru persoane vârstnice. Până în acest an se făcea un 
contract de asociere pe care nu îl mai putem prelungi. Suntem în căutarea unei variante prin care să se 
poată finanţa şi pe viitor această instituţie. În acest sens am primit o adresă de la Consiliul Judeţean care 
ne solicită să fim de acord ca ei să preia activitatea căminului. Mai mult decât atât ne solicită să trecem 
în proprietatea Consiliului Judeţean şi clădirile unde şi desfăşoară activitatea căminul. În această adresă 
nu este invocat niciun temei legal. Trebuie să găsim legislaţie care să ne permit aceste lucruri. Imobilele 
sunt în domeniul public al oraşului Jimbolia. Aceste imobile au facut obiectul unui proiect finanţat din 
fonduri europene nerambursabile. Aceste imobile au fost donate de fostul proprietar oraşului Jimbolia cu 
această destinaţie, aceea de cămin de bătrâni. Să nu se înţeleagă greşit, noi vrem să facem tot posibilul ca 
această finanţare să continue, dar ne trebuie bază legală. Vom merge la Consiliul Judeţean  pentru a 
discuta aceasă problemă. 

D-l Niţoi – suntem de acord să le dăm dreptul de administrare asupra clădirilor, dânşii solicit 
dreptul de proprietate. 

D-na Radu – am rugămintea să veniţi la Consiliul Judeţean să căutăm soluţii pentru această 
problem. Trebuie căutat cadrul legal. Sigur se va găsi o soluţie pentru a-i ajuta pe aceşti bătrâni. 

D-l Stancu – o data pe mandat trec pe la toate unităţile administrative teritoriale din judeţ. Îmi 
place atmosfera de la şedinţele dumneavoastră. Mi se pare că oraşul merge înspre înainte. Îmi place 
comunicarea pe care o aveţi. Vă mulţumesc că m-aţi primit şi vă doresc mult succes. 

D-na Radu – vă las şi eu. Vă aşteptăm la Consiliul Judeţean să găsim o soluţie bună pentru 
toate părţile implicate. Vă doresc mult succes în continuare. 

 
Se trece la probleme al ecomisiilor de specialitate: 
D-l Prcsina – am tot ridicat, în timp, mai multe problem: intersecţia între str. Iuliu Maniu şi str. 

Ioan Slavici, acolo sunt nişte şanţuri. Pe str. Calea Timişorii, care este strada de intrare în oraş, ar trebui 
toaletaţi copacii. Problema coşurilor de gunoi, am tot sperat că o să avem un standard în tot oraşul. 
Suntem deja în luna noiembrie. 

D-l Gorgan – sunt montate în centrul oraşului 26 de coşuri de gunoi noi.  
D-l Prcsina – oraşul nu înseamnă numai centru. Au rămas acele cuve ale maşinilor de spălat. 
D-l Postelnicu – dacă aveam mai mulţi bani aveam şi mai multe coşuri de gunoi, făceam toate 

reparaţiile la drumuri. 
D-l Prcsina – care ar fi soluţia dacă cineva nu îşi ridică molozul din faţa casei? Poate să îl ridice 

d-l Dema, dar să plătească acea persoană? Tot discutăm că este mizerie în oraş, mizeria nu o fac 
consilierii locali, mizeria este făcută de cetăţeni. 

D-l Postelnicu – pentru a angaja o cheltuială şi o plată trebuie să fie de acord ambele părţi, în 
situaţia pe care o spuneţi dumneavoastră nu se poate emite o factură pentru că nu o să o plătească nimeni 
şi nici nu o să câştigăm în instanţă plata acestor facturi. 

D-l Prcsina – trebuie să găsim o variantă să constrângem cetăţenii să facă curăţenie şi să păstreze 
această curăţenie. 

D-l Postelnicu – se face curăţenie de două ori în oraş, un om gospodar ştie că trebuie să scoată 
gunoiul. 



D-l Gorgan – vreau să vă spun ce s-a mai întâmplat de la ultima noastră întâlnire: am 
achiziţionat două noi locuri de joacă pentru copii din Abator şi pentru cei din Locul Târgului; s-au 
achiziţionat câteva zeci de coşuri de gunoi care au fost montate în diverse locuri, dar în special în centrul 
oraşului. Sunt puţine, dar pentru atâtea am avut fonduri. Au început lucrările de la canalizare, două, din 
cele patru firme, au început lucrările. În perioada imediat următoare vom începe lucrările la terenul de 
sport din curtea şcolii din Futok. În proporţie de 65-70% sunt refăcute pistele de biciclete, pe cheltuiala 
constructorului. Mâne la ora 12 va avea loc Memorialul Gazibara. Toate problemele legate de drumuri, 
ridicate de d-l Prcsina le cunoaştem, dar toate sunt legate de lucrările la canalizare. 

D-l Toth – la locurile de joacă să se monteze garduri, sunt foarte aproape de şosea. 
D-l Gorgan – d-l Dema lucrează deja la aceste lucruri. 
D-l Tinei – luna viitoare se va face rectificare bugetară, aţi fi de acord să achiziţionăm un 

eveniment cultural la Casa de Cultură, sub egida Consiliului Local. Cred că oraşul ăsta merită un 
eveniment cultural în decembrie, înafara celor obişnuite care se fac an de an. 

D-na Ferescu – chiar în luna decembrie oraşul nu duce lipsă de evenimente culturale: O, brad 
frumos, Sărbătoarea de Ignat, Concerte de colinde etc, şi având în vedere prezenţa “masivă” a 
jimbolienilor la evenimentele culturale, eu, în calitate de preşedinte al comisiei de cultură, mă abţin. Mai 
ales că atunci e perioada serbărilor de crăciun la care participă o mare parte dintre jimbolieni. 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Corneanu mulţumeşte celor prezenţi pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul 
de şedinţă şi unul la dosarul primarului.    

      
                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

  Corneanu Constantin 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 
 
 
 


