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

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la consurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 313 din 21.01.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea scoaterii la consurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederile 
H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa 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 scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante sau temporar vacante 
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- un post, temporar vacant, asistent medical generalist la Compartiment Boli 
Cronice, poz. 79 din Statul de funcţii, pe perioadă determinată; 

- un post, vacant, registrator medical la Biroul Statistică, poz. 140 din Statul de 
funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, asistent medical generalist la Compartiment Boli Cronice, poz. 78 
din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, îngrijitoare la Compartiment Boli Cronice, poz. 89 din Statul de 
funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, brancardier la Compartiment Pediatrie, poz. 37 din Statul de 
funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

 
 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. 

 
       Nr.  1  din 28 ianuarie 2016                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                        Csutak Barbara Matilda  
          
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2016 la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 123 din 21 ianuarie 2016 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pe anul 2016 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 15 din  HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 
administratiei publice locale, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor 
de personal, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice; 

Având în vedere avizul pentru structura organizatorică a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, 
emis de către Ministerul Sănătăţii cu nr. XI/A/8610/NB/1740/25.02.2015; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii, pentru anul 2016, la Spitalul Dr. Karl 

Diel Jimbolia,  conform anexelor 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
Nr. 2 / 28 ianuarie 2016   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                      Csutak Barbara Matilda 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, datorată de 
persoanele vârstnice, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 473 din 26 ianuarie 2016 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de 
întreţinere, datorată de persoanele vârstnice, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a  
persoanelor vârstnice, republicată şi a HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de 
cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale. 

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 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere, datorată de persoanele 

vârstnice, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, începând cu data de 1 februarie 2016, pe 
grade de dependenţă, după cum urmează: 

• 870 lei pentru persoanele vârstnice care nu sunt dependente; 
• 882 lei pentru persoanele vârstnice semidependente; 
• 894 lei pentru persoanele vârstnice dependente. 

                   Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează 
contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau judeţene, după caz, în 
limita stabilită de acesta. 
                   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; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
 

Nr.    3     din 28 ianuarie 2016            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      Csutak Barbara Matilda 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 629 din 26.01.2016 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin 

care se propune modificarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice în/din 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia în sensul stabilirii modalităţii de încheiere a 
contractului de furnizare servicii şi a modelului acestuia; 

Ţinând cont de prevederile  HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime 
de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se modifică Procedura privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 

în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, conform anexei 1 ce 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 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

 
 
Nr. 4  din 28 ianuarie 2016        PREŞEDINTE DE ŞEDIN ŢĂ, 
       Csutak Barbara Matilda  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea inventarului la 31.12.2015 la S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 681 din 27.01.2016 al Serviciului buget, contabilitate prin care se 

propune aprobarea inventarului la 31.12.2015 la S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L.; 
Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată 

prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii patrimoniului,; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă inventarul la 31.12.2015 la SC Peisaj Hosta SRL, după cum 

urmează: 
- Mijloace fixe – 791.298,33 lei 
- Materiale consumabile – 23.476,03 lei 
- Ambalaje – 78,00 lei 
- Obiecte de inventar pe stoc – 474,17 lei 
- Mărfuri en-gros – 29.221,92 lei 
- Obiecte de inventar în folosinţă – 78.148,35 lei 
- Bunuri în folosinţă de la Primăria Jimbolia – 324.397,89 lei 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publiă locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
- Peisaj Hosta SRL 

 
Nr.   5   din  28 ianuarie 2016              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                        Csutak Barbara Matilda        
 

CONTRASEMNEAZ Ă 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe 
anul 2016 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 680 din  27 ianuarie 2016 al serviciului buget,  
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta SRL pe anul 2016; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. pe anul 2016, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din hotărâre. 

  
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; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

 
 
Nr.   6  din  28 ianuarie 2016                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                   Csutak Barbara Matilda  
          
 
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
              Ionel Niţoi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Oraşului  
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 433 din 19.01.2016 al Serviciului buget, contabilitate prin care se 

propune aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Oraşului Jimbolia; 
Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată 

prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 15/1994, ale H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 
54/1991 privind amortizarea mijloacelor fixe, ale O.G. nr. 112/2000 privind scoaterea din funcţiune, 
casare şi valorificarea activelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 208.063.401,91 lei şi 

inventarul obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   3.773.599,12 lei, 
pentru anul 2015, detaliat conform referatului-anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publiă locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 

 
Nr.  7    din  28 ianuarie 2016              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Csutak Barbara Matilda        
 

CONTRASEMNEAZ Ă 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi scoaterea din 
folosinţă a unor obiecte de inventar  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 434/19.01.2014 al Serviciului buget, contabilitate prin care 

se propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar  în valoare totală de 
100.399,55 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 3.316.207,12 lei; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se aprobă propunerile de casare şi scoatere din uz  a unor obiecte de 

inventar în valoare totală de 102.748,70 lei, conform listelor cu propunerile de casare 
anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe în valoare de 
105.245,35 lei, conform listelor cu propunerile de casare anexate, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

- Serviciului  administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 

 
Nr.  8  din  28 ianuarie 2016                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                 Csutak Barbara Matilda 
     
                      CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 
   Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   HOTĂRÂREA 
                 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 599 din  25.01.2016 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu şi Resurse Umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, 
respectiv cheltuieli de capital; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea, în anul 2016, a excedentului total al bugetului local, în 

sumă de  3.910.590,22  lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare respectiv 
cheltuieli de capital. 
                                                                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
 
 

Nr.    9   din  28 ianuarie 2016         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                    Csutak Barbara Matilda 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR,                                       
                                         Niţoi Ionel                
 
 
 
 
 



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

   HOTĂRÂREA 
privind utilizarea, în anul 2016, a excedentului rezultat din execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate din venituri proprii 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 608 din  25.01.2016 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu şi Resurse Umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind utilizarea, 
în anul 2016, a excedentului rezultat din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
activităţilor finanţate din venituri proprii; 

Având în vedere art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea, în anul 2016, a excedentului total rezultat din execuţia 

bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în sumă de  86.658,86  lei,  
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, păstrându-şi aceeaşi destinaţie ca şi în 
anii precedenţi. 
                                                                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
 
 

Nr.     10     din  28 ianuarie 2016         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                              Csutak Barbara Matilda 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR,                                       
                                         Niţoi Ionel                
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  638 din 26 ianuarie 2016  al Serviciului buget, contabilitate,  

patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 550.000 lei, din bugetul local, pentru 
susţinerea activităţii financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 3 
şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  550.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor  

curente şi de capital ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 Suma de 300.000 lei va fi asigurată din bugetul local al anului 2016, capitolul 66.02 – 
SĂNĂTATE. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 
 

 
Nr.    11   din 28 ianuarie 2016                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Csutak Barbara Matilda 
       
                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru anul 
competiţional 2016, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic 
Jimbolia. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 650 din 26 ianuarie 2016  al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 50.000 lei, din bugetul local, pentru 
susţinerea activităţii de lupte libere, pentru anul competiţional 2016, din cadrul structurii 
Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 
şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  50.000 lei pentru susţinerea activităţii de lupte 

libere, pentru anul competiţional 2016, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului 
Tehnologic Jimbolia.  
 Suma de 50.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de funcţionare, capitolul 
67.02 – Cultură, recreere şi religie. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu 
Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării C ăminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 670 din 26 ianuarie 2016 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local 
Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 35 alin. 
(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale şi CAP. 2 al anexei 8 din Legea nr. 186/2014 
a bugetului de stat pe anul 2015; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă asocierea, pentru o perioadă de 6 luni, până la data de 30.06.2016, a 

Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în 
vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

Art. 2.  – Se aprobă finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, cu suma de 100 
mii lei din bugetul local al Oraşului Jimbolia pentru anul 2016, capitolul bugetar 68.02 – Asistenţă 
socială; 

Art. 3 . – Se mandatează primarul oraşului Jimbolia, în calitate de ordonator principal de 
credite, să încheie contractul de asociere. 

Art. 4. – 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. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2016 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 649 din 26 ianuarie 2016 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2016; 
Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu prevederile  

incidente din OUG nr. 34/2006; 
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 2016 din bugetul local, după cum 
urmează : 

- La Cap. A – Lucrări în continuare, se suplimentează punctul 7 – Reabilitare bază sportivă din 
centrul oraşului cu suma de 255 mii lei, se scoate penctul 8 – Reabilitare căi de acces şi drumuri publice în 
oraşul Jimbolia în valoare de 50 mii lei, se suplimentează punctul 9 – Modernizare străzi în localitatea Clarii 
Vii su suma de 368,58 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 3.567 mii lei; 

- La Cap. B – Lucrări Noi , se suplimentează punctul 1 – Viabilizare terenuri  cu 200 mii lei, se 
reduce punctul 2 – Reabilitare piață agroalimentară cu 63 mii lei, se adaugă un punct nou 4 – Reabilitare 
stratuie ”Florian” în valoare de 90 mii lei, se adaugă un punct nou 5 – Reabilitare căi de acces în centrul 
orașului Jimbolia în valoare de 540 mii lei, se adaugă un punct nou 6 – Reabilitare și extindere alei în 
interiorul cimitirului în valoare de 432 mii lei, se adaugă un punct nou 7 – Înființare parcări str. Calea 
Mărășești în valoare de 150 mii lei, se introduce un punct nou 8 – Construire garaj remiză PSI în valoare de 
150 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 3.602 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se introduce un punct nou 4 – Instalare sistem de alarmă și protecție instituții 
în valoare de 70 mii lei, se introduce un punct nou 5 – Mobilier urban în valoare de 150 mii lei, se introduce 
un punct nou 6 – Machetă bronz 3D Jimbolia în valoare de 200 mii lei, rezultând un Total Dotări de 535 mii 
lei; 

- La Alte cheltuieli de investiții  se suplimentează punctul 1 – Studii și proiecte cu 158 mii lei, 
rezultând un Total Alte cheltuieli de 408 mii lei, şi un TOTAL GENERAL de 8.112 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 aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 707 din 27 ianuarie 2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2016; 
  Tinând cont de prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, 
de adresa nr. 1243/18.01.2016 emisă de D.G.F.P.Timiş; 
  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 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016  conform ANEXEI 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.       

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; 
- DGRFP; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
 Văzând referatul 729 din 28 ianuarie 2016 al Serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI 

INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI 
PROPRII, PENTRU ANUL 2016, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Cetăţenilor prin presă  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016 
 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 759 din 27.01.2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016; 
  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 aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri  
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
     

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; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea normativului propriu al consumului de carburanţi pentru 

autoturismele aflate în dotarea Primăriei Oraşului Jimbolia 
 
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 237 din 12.01.2016 al Compartimentului de transport  
public local prin care se propune aprobarea normativului propriu al consumului de carburanţi 
pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei Oraşului Jimbolia; 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
actualizată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se stabileşte normativul propriu al consumului de carburanţi, pentru 
autoturismele aflate în dotarea Primăriei Oraşului Jimbolia, la 225 litri/lun ă/autoturism. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Compartimentului transport public local 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrază 
obligaţii de plată restante 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  534 din 21.01.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care 
înregistrază obligaţii restante; 

Ţinând cont de prevederile art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind cCodul de 
procedură fiscală; 

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 stabileşte plafonul pentru publicarea debitorilor care  
înregistrază obligaţii de plată restante, asfel: 

- Persoane fizice cu creanţe mai mari de 500 lei, 
- Persoane juridice cu creanţe mai mari de 1.000 lei. 

 
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  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea criteriilor în func ţie de care se stabilesc contribuabilii mari şi 
mijlocii  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  535 din 21.01.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune stabilirea criteriilor în funcţie de care se stabilesc contribuabilii 
mari şi mijlocii; 

Ţinând cont de prevederile art. 38 din Legea nr. 207/2015 privind cCodul de 
procedură fiscală; 

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 următoarele criterii în funcţie de care se stabilesc contribuabilii 
mari şi mijlocii: 
- Cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare de la 01.01 a anului anterior, 

cuprinse în listingul Agenţiei Naţionale de Administrare a Finanţelor; 
- Volumul obligaţiilor fiscale fatorate. 
Art. 2. – Se aprobă lista cu contribuabilii mari şi mijlocii din Oraşul   

Jimbolia, conform anexei 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; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind anularea unor creanţe fiscale 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  536 din 21.01.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune anularea unor creanţe fiscale; 
Ţinând cont de prevederile art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind cCodul de 

procedură fiscală; 
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 anulează toate creanţele fiscale datorate şi neachitate de  
debitori, aflate în sold la data de 31.12.2015, în sumă de maxim 39 lei. 

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  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea procedurii de depunere şi eliberare a unor acte emise de Serviciul Impozite şi Taxe 
Locale Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  533 din 21.01.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune aprobarea procedurii de depunere şi eliberare a unor acte emise de Serviciul 
Impozite şi Taxe Locale Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 18 şi art. 160 alin. 1 din Legea nr. 207/2016 privind Codul de 
procedură Fiscală; art. 3 alin. 1 lit. f din Ordinul nr. 3654/15.12.2015 privind aprobarea procedurii de 
eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și modelul și 
continutului acestora; anexei nr. 1 la Ordinul nr. 3654/15.12.2015 privind aprobarea procedurii de eliberare 
a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și modelul și continutului 
acestora; Cap. IV Impozitul pe mijloace de transport, Secţiunea a 4-a Declararea şi datorarea impozitului pe 
mijloacele de transport, pct. 126 alin. 3 din Hotărârea nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

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. – Certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea oricărei persoane fizice sau 

juridice, alta decât prevăzută la art. 69 alin. 4 din Legea nr. 207/2016 privind Codul de procedură 
Fiscală, în baza unui acord scris al contribuabilului al cărui certificat de atestare fiscală se solicită, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. - La depunerea unei declaraţii de impunere privind bunurile mobile sau imobile de 
către un împuternicit, acesta trebuie să prezinte organului fiscal, în original, procura notarială din 
care să rezulte calitatea de împutenicit. 

Art. 3.  - Contribuabilul care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de 
transport, cu care figurează înregistrat în evidenţele organelor fiscale locale, prezintă o declaraţie pe 
propria răspundere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 4.  – Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxă pe teren, anexele 3 şi 4, în 
cazul persoanelor fizice şi juridice, trebuie să conţină, în mod obligatoriu, menţiunea că terenul este 
înscris în Registrul Agricol, la tipul, volumul, poziţia, cota de proprietate, coproprietari, menţiuni 
înscrise de cei care operează în Registrul Agricol. 

Art. 5.  – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. – 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  impozite şi taxe locale. 

 
Nr. 22  din 28 ianuarie 2016                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                      
                        Csutak Barbara Matilda                   
                                       CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizaţi, pentru investiţia 
„Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii”  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 728/27.01.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizaţi,  pentru investiţia 
„Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii”;  

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 următorii indicatori economici, actualizaţi, pentru investiţia 
„Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii”: 

- Valoarea totală a obiectivului de investiţie, conform deviz general: 2.605.219,85 lei, din 
care: 

� bugetul de stat: 2.491.332,03 lei 
� bugetul local: 113.887,82 lei 

Art. 2. – 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. 
 
 

Nr.    23   din   28 ianuarie 2016              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                             Csutak Barbara Matilda 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA - JUDE ȚUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI JIMBOLIA 
  
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport 
deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ teritoriale din aria de 
operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș; 
 
 

Consiliul Local al orașului Jimbolia, întrunit în ședința ordinară; 
Având în vedere: 

• Referatul nr. 525 din data de 21.01.2016 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului ; 
• Raportul comisiei/comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Jimbolia, 
• Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Timiș" semnat de membrii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș; 

• Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 
• Dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 
• Dispozițiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare, 
• Dispozițiile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45, art. 115 şi art. 125 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. - Se aprobă înființarea Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-
transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ teritoriale din 
aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș, în scopul delegării de gestiune, prin 
concesionarea acestuia. 

Art. 2. - Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului public de colectare -
transport deșeuri municipale din cele cinci zone ale județului Timiș, prin încheierea a cinci contracte de 
concesiune de servicii, câte unul pentru fiecare zonă de colectare, astfel cum aceste zone au fost stabilite 
prin Proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș". 

Art 3.  - (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin contract de concesiune 
a activităţii de colectare - transport deșeuri  municipale din cele cinci zone ale județului Timiș (anexă la 
prezenta Hotărâre). 

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din 
județul Timiș și indicatorii de performanță anexă la caietul de sarcini (anexă la prezenta Hotărâre). 

(3) Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de 
colectare transport al deșeurilor municipale în județul Timiș - compusă din Caiet de sarcini și Anexe la 
acesta, Fișa de date a achiziției, Formulare, Model de contract de delegare prin concesiune a gestiunii  
serviciului public de colectare - transport deșeuri municipale în județul Timiş – zona 2, în vederea lansării 
procedurii de achiziție publică (anexe la prezenta Hotărâre).  

 
 
Art. 4. - (1) Se aprobă ca procedura de achiziție publică să se facă prin licitație deschisă - pe loturi 

aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare transport 
al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș să se facă pentru o durată de 10 ani.  
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(2) Se mandatează ADID Timiș să organizeze și să deruleze procedura de achiziție publică privind 
delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de colectare - transport deșeuri  municipale din cele cinci 
zone ale județului Timiș, prin licitație deschisă, în calitate de Autoritate Contractantă, în numele și pe seama 
Oraşului Jimbolia, membră ADID Timi ș, inclusiv să opereze modificările impuse și necesare în 
documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente, solicitate de Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice (ANAP) urmare evaluării documentației de atribuire, în vederea postării în Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP), sau de alte instituții cu atribuții în acest sens/ operatorii economici 
interesați, după caz, urmare răspunsurilor la clarificări solicitate pe parcursul derulării procedurii. 

Art. 5. - Se mandatează Președintele ADID Timiș să semneze, în numele și pe seama Oraşului 
Jimbolia, contractul de delegare de gestiune prin concesiune, în conformitate cu art. 10 alin. (3) din 
Documentul de poziție, după aprobarea de către AGA ADID a hotărârii de atribuire a contractului de 
delegare prin concesiune a gestiunii  serviciului public de colectare - transport deșeuri  municipale în județul 
Timiş – zona 2, după parcurgerea procedurii de atribuire. 

Art. 6. - Se mandatează ADID Timiș pentru monitorizarea executării contractelor de delegare prin 
concesiune a gestiunii  serviciului public de colectare - transport deșeuri  municipale în județul Timiş și 
pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate de operatori. 

Art. 7. - În conformitate cu dispozițiile art. 21 alin (1) din Statutul ADID, se mandatează Dl. 
Postelnicu Darius Adrian, având funcția de  primar, pentru a reprezenta Oraşul Jimbolia în Adunarea 
Generală a ADID Timiș, pentru a vota și semna în numele și pe seama  Oraşului Jimbolia, Hotărârea AGA a 
ADID Timi ș, în vederea ducerii la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre se va comunica : 
• 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; 
• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș ; 

 
 

Nr.   24     din  28 ianuarie 2016                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                        Csutak Barbara Matilda 
    
   
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „20”  pentru imobilul aflat în 

proprietatea Oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 400533 Jimbolia, nr. topo. 
400533, situat pe str. Contele Csekonics 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 499 din 21.01.2016 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „20 str. Contele Csekonics”– 
pentru imobilul aflat în proprietatea Oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 400533 Jimbolia, nr. 
topo. 400533; 

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 „20 str. Contele Csekonics “ pentru imobilul 
aflat în proprietatea Oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 400533 Jimbolia, nr. topo. 400533. 

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; 
 
 

Nr.   25 / 28 ianuarie 2016                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                Csutak Barbara Matilda 
 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenului intravilan  situat în Jimbolia, 

în suprafaţă de 1561 mp, propus spre vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 646/26.01.2016 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat,  ce urmează a fi 
vândut proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit 
de către SC SAUROCAD SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, ce 
urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC 

SAUROCAD 
SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesi
onat 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectivul 
construit 

1. Ferescu 
Simion 

Jimbolia, teren 
intravilan extins 

 
 
 
404586 

 
 
 

404586 

 
 
 

12.01.2016 

 
 
 

C 

 
 
 

1561 

 
 
 

28.300 Amenajare 
plantaţie de pomi 
şi spaţii verzi 

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. 
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                 Csutak Barbara Matilda 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, în suprafaţă 
de 1561 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 8842 din 26.01.2016  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

întocmit în baza cererii înaintată de d-l Ferescu Simion, în calitate de proprietar al construcţiilor de pe 
terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 8284/27.11.2014, situat în Jimbolia, în suprafaţă 
de 1561 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, prin care se propune vânzarea, fără licitaţie 
publică, a suprafeţei de 1561 mp cu preţul de 28.300 lei (4,07 euro/mp), conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 12.01.2016, la care se va adăuga TVA; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-l Ferescu Simion,  a suprafeţei de 

1561 mp, situată în Jimbolia, înscrisă în CF nr. 404586, nr. topo. 404586. 
Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 28.300 lei   (4,07 euro/mp.) 

stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 12.01.2016, la care 
se adaugă TVA. 

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 proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                               -     Compartimentului administraţie publică locală ; 
                               -     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
         -     d-lui Ferescu Simion 
 
Nr.    27   din 28 ianuarie 2016                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Csutak Barbara Matilda 
     
      
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre vânzare, ce aparţine 
de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 640 din 
26.01.2016 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de 
evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii nr. 112/1995,  ce 
urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare 
întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în CF 403135, ce 
aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi vândut proprietarilor 
construcţiilor, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC 

SAUROCAD 
SRL 

Supraf. 
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp) 

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. 
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

1. JOHN-
LEIHER 

PARASCA 

Str. Petofi 
Sandor 

(fostă Ion 
Farle) nr. 

12 

403135 Cad. 
169, 
170, 
top. 

7011/2
276, 

7038/2
277 

28.12.2015 150 263 7.160 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 
- Compartimentului  Administraţie Publică Locală  
- Serviciului Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
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CONTRASEMNEAZ Ă, 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa 
situată în Jimbolia, str. Petofi Sandor (fostă Ion Farle), nr. 12 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  referatul 

nr. 9823 din 26.01.2016  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii 
numitei John - Leiher Parasca, în calitate de proprietar al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 
112/1995, situată în Jimbolia, str. Petofi Sandor (fostă Ion Farle), nr. 12 şi prin care se propune 
vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 263 mp cu preţul de 7.160 lei (6 euro/mp), 
conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD” SRL, la data de 28.12.2015, 
suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 
150 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 65/26.03.2015. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-na John-Leiher Parasca a 

suprafeţei de 263 mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF 403135, cu Cad. 169, 170, top. 
7011/2276, 7038/2277 din Jimbolia, str. Petofi Sandor (fostă Ion Farle), nr. 12. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 7.160 lei,   (6 euro/mp) 
stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 28.12.2015. 

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 proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995. 

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 urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- D-nei John - Leiher Parasca 

  
Nr. 29   din 28 ianuarie 2016                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Csutak Barbara Matilda 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de 
2521 mp, înscrisă CF nr. 404997 şi a suprafeţei de 1505 mp, înscrisă în CF nr. 
404998, pentru construire solari şi anexe aferente 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9704 /26.01.2016 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 2521 mp, înscrisă CF nr. 404997 şi a suprafeţei de 1505 mp, 
înscrisă în CF nr. 404998, pentru construire solari şi anexe aferente; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. 1 şi 2 şi art. 18 lit. a, pct. 1 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 2521 mp, înscrisă CF 
nr. 404997 şi a suprafeţei de 1505 mp, înscrisă în CF nr. 404998, pentru construire solari şi 
anexe aferente. 

Art. 2. - Terenurile menţionate la art. 1 se află în domeniul privat al oraşului Jimbolia 
şi repectiv Statul Român, sunt situate în intravilan, sunt libere de sarcini, nu au fost 
revendicate de foştii proprietari, au categoria de folosinţă – arabil. 

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, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 

 
Nr.  30  din 28 ianuarie  2016                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Csutak Barbara Matilda 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat 
pentru anul 2016 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 152 din 08 ianuarie 2016 al Serviciului Public de Asistenţă 

Socială prin care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 
2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru  

repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 
2016, 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 a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

 
 

Nr.    31/ 28 ianuarie 2016   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                     Csutak Barbara Matilda  
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2016 - 
2017 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

    Văzând referatul nr. 262 din 25 ianuarie 2016 al Serviciului APL, IE, TI, RP prin care se propune  
aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2016 – 2017; 
 Ţinând cont de prevederile art. 19 ain 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011; 
 Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr. 13552 din 
11.01.2016; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2016– 2017,  

după cum urmează: 
Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ  
cu personalitate juridică – de stat  

Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică (arondată) – de stat 

Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de 
învăţământ 

   1. LICEUL TEHNOLOGIC  JIMBOLIA  (LIC TEHN; 
POS) 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14, tel. 0256-360940, 
fax: 0256-360940, gsme_jimbolia@yahoo.com 

 

   2. ŞCOALA GIMNAZIAL Ă JIMBOLIA (PRI, GIM) 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, tel. 0256-
360785, fax. 0256-360785, 
scoala1jimbolia@yahoo.com 

 

3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 
JIMBOLIA (PRE) 
Jimbolia, str. Republicii, nr. 21, tel: 0256-360839, fax: 
0256-360839, gppjimbolia@gmail.com 
 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 
JIMBOLIA (PRE) 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 
JIMBOLIA (PRE) 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56 

 
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; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. 

 
Nr.   32     din  28 ianuarie  2016                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                      
              Csutak Barbara Matilda   
                                                    
                                            CONTRASEMNEZĂ, 
      SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 
 



 
 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 28 ianuarie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-na Csutak Barbara Matilda. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 20 din 20.01.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
      

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2016 la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere Cămin pentru 
personae vâstnice Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 
în/din Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului la 31.12.2015 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe 

anul 2016. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimonial public şi privat al Oraşului 

Jimbolia pentru anul 2015. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de casare a mijlocelor fixe şi scoaterea din 

inventar a unor obiecte de inventar. 
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea 

exerciţiului bugetar pe anul 2015. 
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului anual rezultat din execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia, în anul 2016. 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a activităţii de lupte 
libere, pentru anul 2016, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia. 

13. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia, în anul 2016. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii finanţată din bugetul local pe anul 2016. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016. 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii din bugetul local pe anul 2016. 
18. Proiect de hotărâre de aprobare a normativului propriu privind consumul de carburaţi pentru 

autoturismele aflate în dotarea Primăriei Oraşului Jimbolia. 
19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează 

obligaţii de plată restante. 
 
 
 



20. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor în funcţie de care se stabiliesc contribuabilii mari, sau 
după caz mijlocii, precum şi listele cu respectivii contribuabili, în conformitate cu art. 38 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. 

21. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale conform art. 266 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedura fiscal. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de depunere și eliberare a unor acte emise de 
Serviciul Impozite și Taxe Locale. 

23. Proiect de hotărâre privind închirierea, fără licitaţie publică, a imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 11, către Societatea  de Caritate Blythswood România, Filiala Banat. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, pentru investiţia 
“Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii” . 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, pentru investiţia 
„Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului 
centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, judeţul Timi ş”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de 
colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile 
administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș. 

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal 20 imobilului situat în Jimbolia, strada 
Contele Csekonics, înscris în CF nr. 400533 Jimbolia. 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat situat în 
Jimbolia, înscris în C.F. nr. 404586 în suprafaţă de 1561 mp, propus spre vânzare. 

29. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, 
înscris în CF nr. 404586, în suprafaţă de 1561 mp. 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia, str. Ion 
Farle, înscris în CF nr. 403135 în suprafaţă de 263 mp, propus spre vânzare. 

31. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Farle, 
înscris în CF nr. 403135, în suprafaţă de 263 mp. 

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a suprafeţei de 2521 mp, 
înscrisă CF nr. 404997 şi a suprafeţei de 1505 mp, înscrisă în CF nr. 404998, pentru construire solarii 
şi anexe aferente. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 2016. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul şcolar 
2016-2017. 

35. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
36. Probleme ale Primăriei.  
37. Diverse.     

  
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 224 din 17 decembrie 2015 preşedinte de şedinţă 

este d-na Csutak Barbara Matilda. 
D-na Csutak supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 17 decembrie 2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-na Csutak supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu 15 voturi pentru şi două abţineri (d-l 

Kasa şi d-l Prcsina. 
D-l Prcsina – mi se pare mult 37 de puncte pentru a fi discutate într-o şedinţă. Nu este timp suficient 

pentru a le studia şi discuta.  
D-l Postelnicu – o parte din hotărâri sunt legate de alocări de fonduri şi de buget. Sunt hotărâri care 

se adoptă în fiecare an. În plus a trecut mai mult de o lună de la ultima şedinţă şi s-au adunat multe 
probleme. 

 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 1 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2016 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 2 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea cuantumului contribu ţiei lunare de 
întreţinere Cămin pentru personae vâstnice 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 3 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea procedurii privind ad miterea/ieşirea 
persoanei vârstnice în/din 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 Meszaros – de ce trebuie noi să aprobăm această procedură? Ei au director acolo. 
D-l Postelnicu – aşa prevede legislaţia. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 4 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea inventarului la 31.12.2015 la S.C. Peisaj 
Hosta S.R.L. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 5 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L. pe 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 Ciuciulete – este în mare parte acelaşi ca şi cel de anul trecut. Este foarte greu să ştii de acuma ce 

cheltuieli o să fie, la venituri poţi prognoza cât de cât. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 6 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi patrimonial public şi 
privat al Ora şului Jimbolia 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 7 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea propunerilor de casare a mijlocelor fixe şi 
scoaterea din inventar a unor obiecte de inventar. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 8 

 
D-na Csutak prezintă referatul privind repartizarea excedentului anual al bugetului local 

rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 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 Postelnicu – aceste sume le repartizăm la investiţii. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 9 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind repartizarea excedentului anual rezultat din execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finan ţate integral din venituri proprii 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 10 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, în 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 11 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a 
activităţii de lupte libere, pentru anul 2016, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului 
Tehnologic 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 12 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 13 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii finan ţată din bugetul 
local pe 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 Toth – unde se va contrui garajul la remiza PSI, în curte la pompieri? 
D-l Potslenicu – nu avem loc în curte. Trebuie să căutăm o variantă în apropiere. 
D-l Prcsina – la lucrări în continuare se scoate punctul 8 – reabilitare căi de acces în oraşul Jimbolia 

în sumă de 50 mii lei şi adăugăm la lucrări noi – Alei cimitir. Consideraţi că este mai important să cheltuim 
bani în cimitir decât pentru drumuri în oraş? 

D-l Meszaros – suma de 432 mii lei pentru câţi metri pătraţi este, pentru 50 m-100 m-150 m-200 m? 
Să ştim şi noi cât costă un metru pătrat. 

D-l Postelnicu – sumele sunt alocate în vederea proiectului. Am trimis proiectanţi în cimitir să 
revizuiască toate aleile. Nu înseamnă că o să le facem anul acesta pe toate. Nu înseamnă că această sumă 
este contractată  deja, este o sumă estimativă. Încă nu ştim ce este dedesubtul criptelor din cimitirul  catolic. 

D-l Toth – nu cred că este greu să se facă o măsurătoare. 
D-l Gorgan – sunt lucrări ascunse pe care nu le cunoaştem acum. O să ne dăm seama pe parcurs, 

după ce se începe lucrul. 
D-l Prcsina – revin la întrebarea pe care am adresat-o? Este mai importantă reabilitarea şi extinderea 

aleilor din cimitir decât reabilitare drumuri şi căi de acces în oraşul Jimbolia? La sfârşitul anului trecut am 
aprobat o listă de străzi şi drumuri care vor fi modernizate. Dar din lista de investiţii le scoatem. Eu nu 
înţeleg. 

D-l Postelnicu – reparaţiile acelor străzi pe care le facem an de an nu sunt cuprinse în Lista de 
investiţii, sunt sume pentru reparaţii şi provin de la alte capitole bugetare. 

D-l Prcsina – în momentul în care am o cale de acces, nepietruită, ce devine, reparaţie sau investiţie? 
D-l Postelnicu – depinde unde se situează acea cale de acces, dacă este încadrată deja ca şi drum şi 

necesită doar reparaţii. 
D-l Prcsina – reparaţie este când suprafaţa este distrusă, cum este drumul de la Florian. Dar când nu 

am asfalt deloc? 



D-l Gorgan – dacă e drum nou e investiţie. 
D-l Prcsina – avem în Jimbolia străzi pe care nu a fost niciodată asfalt. În Futok de exemplu. 
D-l Postelnicu – e reparaţie dacă figurează deja ca şi stradă chiar dacă nu au fost asfaltate. Toate 

străzile din Locul Târgului şi din Futok, după ce se termină cu canalizarea, vor fi pe lista de investiţii pentru 
a face acele structuri noi, să le aducem la cota 0, sunt alte studii şi vor fi prinse pe proiecte, vor deveni 
investiţii. Dacă se toarnă doar asfalt intră la reparaţii. 

D-l Prcsina – la capitolul dotări apare machetă bronz 3D. Ne puteţi spune despre ce este vorba? 
D-l Postelnicu – anul acesta oraşul împlineşte 250 de ani de la marea colonizare. În acest context, în 

perioada serbărilor din vara aceast,a am zis să marcăm momentul cu ceva care să rămână. Am tot gândit şi 
am zis să facem o machete de bronz 3D a oraşului cu clădirile importante, bisericile, aliniamentul străzilor. 
Dorim să o montăm în faţa bisericii catolice. 

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi 1 vot 
“împotrivă” (d-l Prcsina) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 14 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea bugetului local 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 15 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 16 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea bugetului institu ţiilor publice finan ţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 17 
 

D-na Csutak prezintă referatul de stabilire a normativului propriu privi nd consumul de 
carburaţi pentru autoturismele aflate în dotarea 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 18 
 



D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea plafonului pentru publi carea debitorilor 
care înregistrează obligaţii de plată restante. 

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 – până acum era legislaţie care ne limita la o normă de combustibil de 125 l/lună. 

Acum fiecare instituţie este liberă să-şi stabilească norma de combustibil după necesitate. Astfel am 
considerat că 225 l/lună este suficient. 

D-l Prcsina – din referat nu reiese necesitatea majorării acestei cote. Nu înţeleg nimic din acest 
referat. Este atât de evaziv. Sunt de acord cu majorarea cotei, dar ar fi trebuit argumentat referatul. 

D-l Kasa – d-l consilier atrage atenţia că referatul nu este concludent, este clar că pentru o maşină de 
serviciu cota de 225 l /lună este prea mică. 

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 19 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind stabilirea criteriilor în func ţie de care se stabiliesc 
contribuabilii mari, sau după caz mijlocii, precum şi listele cu respectivii contribuabili, în 
conformitate cu art. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere 

(d-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 20 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind anularea creanţelor fiscale conform art. 266 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 21 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea procedurii de depunere și eliberare a unor 
acte emise de Serviciul Impozite și Taxe Locale. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 22 

 
D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea indicatorilor tehnico-e conomici, actualizaţi, 

pentru investiţia “Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii”.  
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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 



adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 23 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea înfiin țării Serviciului public de salubrizare 
pentru activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timi ș, care va 
deservi unitățile administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timi ș - membre ale ADID 
Timi ș. 

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 Prcsina – nu am avut timp să studiez documentaţia, este foarte voluminoasă. 
D-l Gorgan – este vorba de proiectul de colectare al deşeurilor câştigat de Consiliul Judeţean, 

finanţat de Uniunea Europeană. Este acel sistem integrat de colectare al deşeurilor. Noi trebuie să delegăm 
preşedintele ADID să se ocupe de achiziţia publică şi să facă toate demersurile pentru a porni sau a reporni 
tot acest sistem.  

D-l Toth – este concurenţa RETIM-ului? 
D-l Postelnicu – ADID este Asociaţia Intercomunitară Deşeuri Timiş. În această asociaţie suntem 

membrii fondatori alături de alte primării din judeţ. Toată această politică face parte din Masterplanul 
Judeţului, dar este la nivel naţional, deoarece sunt solicitări şi sunt agremente pe care le-a semnat România la 
inrarea în Uniunea Europeană. Sunt nişte măsuri obligatorii pe care ţara trebuie să şi le asume, să le ducă la 
bun sfârşit. Documentaţia pe care o vedeţi este conform legislaţiei. Adid-ul va scoate la licitaţie serviciul pe 
judeţ, pe zone. Acei operatori care vor câştiga licitaţia vor lucra în zona noastră fie că ne place sau nu. Se 
face licitaţie la nivel judeţean pentru serviciul de salubrizare, nu se ştie ce firmă va câştiga. 

D-l Prcsina – în hotărâre scrie că se aprobă înfiinţarea serviciului public de salubrizare pentru 
activităţile de colectare-transport deşeuri municipal la nivelul Judeţului Timiş. Deci noi aprobăm înfiinţarea 
unui serviciu de salubrizare la nivelul Judeţului Timiş? 

D-l Postelnicu – nu va mai fi un operator în fiecare localitate, va fi un operator pe o anumită zonă. 
D-l Prcsina – eu ca şi consilier local al oraşului Jimbolia aprob înfiinţarea unui serviciu la nivel 

judeţean? 
D-l Postelnicu – da, pentru că suntem membrii ADID. 
D-l Toth – noi avem contract cu RETIM. 
D-l Postelnicu – contractele în curs sunt valabile şi se vor derula până la termen, apoi va prelua firma 

care va câştiga licitaţia. 
D-l Tinei – o să mă abţin de la acest punct. Am avut curiozitatea să răsfoiesc documentaţia şi am 

constatat două chestii care mie nu mi se par normale: chestia că fiecare localitate să fie acoperită sută la sută 
de contracte de salubritate şi Jimbolia figurează cu 13.000 locuitori. Ori noi nu mai suntem demult 13.000. 
Aşă că eu nu văd acest raport, această prognoză realistă. 

D-l Gorgan – acest proiect s-a scris în 2008, cu câţiva ani înainte de a fii aprobat şi implementat. În 
acel moment nu se puteau cunoaşte datele statistice din 2012. 

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi două 
“abţineri” (d-l Prcsina, d-l Tinei) voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 24 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal 20 imobilului situat în 
Jimbolia, strada Contele Csekonics, înscris în CF nr. 400533 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 25 
 



D-na Csutak prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat situat în Jimbolia, înscris în C.F. nr. 404586 în suprafaţă de 1561 mp, propus spre 
vânzare. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi o 

“abţinere”(d-na Ferescu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 26 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, 
situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 404586, în suprafaţă de 1561 mp. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi o 

“abţinere”(d-na Ferescu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 27 
 
D-na Csutak prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul situat în 

Jimbolia, str. Ion Farle, înscris în CF nr. 403135 în suprafaţă de 263 mp, propus spre vânzare. 
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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 28 

 
D-na Csutak prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în 

Jimbolia, str. Ion Farle, înscris în CF nr. 403135, în suprafaţă de 263 mp. 
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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 29 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 2521 mp, înscrisă CF nr. 404997 şi a suprafeţei de 1505 mp, înscrisă în CF nr. 404998, 
pentru construire solarii şi anexe aferente. 

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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 30 
 



D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 31 

 
D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea re ţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia 

pentru anul şcolar 2016-2017. 
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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 32 

 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
D-l Bâcă – în urma şedinţei comisiei sociale ne-am deplasat la Clarii Vii, la familia Ursachi Liviu, 

care are o locuinţă în anexele casei de cultură. El solicită o extindere datorită faptului că acele anexe sunt 
construite în 4 încăperi, iar el ocupă 2 încăperi. Familia este numeroasă, are 7 membrii şi solicită o extindere 
şi în celelalte camere. Comisia socială a fost de acord. 

D-l Postelnicu – spaţul necesită reparaţii? 
D-l Bâcă – face el tot ce este necesar. 
 
Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Postelnicu – aţi avut la mape raportul privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în 

semestrul II al anului 2015. 
  
Se trece la Diverse: 
D-l Kaşa – luăm un număr mare de hotărâri pe an. Fiecare hotărâre pe care o luăm trebuie tratată cu 

toată seriozitatea indiferent de titlul hotărârii. Consider că 37 de puncte nu sunt neaparat prea multe sau prea 
puţine. Eu spun că trebuie să dăm atenţie unei hotărâri care este legată de bani sau de buget. Aş fi spus că 
hotărârilor de buget ar fi trebuit să le acordăm mai multă atenţie. M-am abţinut de la votarea ordinii de zi nu 
pentru că 37 de puncte sunt prea multe, dar mi-aş fi dorit ca cele pe linie de buget să fi fost discutate într-o 
şedinţă proprie. 

D-l Prcsina – sunt persoane în Jimbolia care au propus construirea unui refugiu în staţia de la Clarii 
Vii. 

D-l Postelnicu – vrem să facem. Avem o problemă, terenul este al CFR-ului şi al Drumurilor 
Naţionale. Dar vom căuta o soluţie. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Csutak 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,  
  Csutak Barbara Matilda 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  


