
 
           ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
 

 D-na Csutak Barbara Matilda se alege preşedinte pentru şedinţa ordinară a Consiliului 
Local  din data de 18.02.2016.  

 
 

Nr. 33  din  18 februarie 2016 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Csutak Barbara Matilda 

                                  
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 1675 din 15.02.2016 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, vacant, consilier juridic la Biroul Managementul Calităţii, poz. 170 din 
Statul de funcţii; 

- un post, vacant, medic specialist recuperare, medicină fizică şi balneologie la 
Compartiment Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, poz. 204 din Statul de 
funcţii; 

- un post, vacant, asistent medical generalist la Compartiment Obtetrică 
Ginecologie, poz. 50 din Statul de funcţii; 

- un post, vacant, îngrijitoare la Bloc Alimentar, poz. 190 din Statul de funcţii; 
 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.     34     din 18 februarie 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 scoaterea la consurs a unor posturi vacante, existente la Şcoala 
Gimnazială Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 1676 din 15.02.2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la consurs a unor posturi 
vacante existente la Şcoala Gimnazială Jimbolia; 
 Având în vedere avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 234 din 18.01.2016; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 1, 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, existente la 
Şcoala Gimnazială Jimbolia: 

- două posturi vacante de paznic; 
- un post vacant de îngrijitoare; 
- 0,5 post informatician. 

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

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

internaţionale, relaţii publice; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia. 

 
       Nr.    35  din 18 februarie 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 Organigramei şi Statului de funcţii pe anul  
2016, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1673 din 15 februarie 2016 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii 
pentru anul 2016, personal contractual, la Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi 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 Organigrama şi Statul de funcţii pentru anul 2016, personal 

contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 

Nr.     36   / 18 februarie 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1696 din  16.02.2016 al Serviciului Public de Asistenţă  

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de aprobare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Căminului  

pentru persoane vârstnice Jimbolia”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă H.C.L.J. nr. 99/2008 şi H.C.L.J. nr. 31/2015. 
 

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 Public de Asistenţă Socială 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 

Nr.  37  din 18 februarie 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita” Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1695 din  16.02.2016 al Serviciului Public de Asistenţă  

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de aprobare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita” 
Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita” Jimbolia ”, prevăzut în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă art. 1 al H.C.L.J. nr. 198 din 29.10.2015. 
 

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 Public de Asistenţă Socială 
- Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” Jimbolia 
 
 

Nr.  38  din 18 februarie 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 Organigramei şi Statelor de funcţii  pe anul 2016 la 
Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1674 din .02.2016 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 
2016 ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, a O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, actualizată şi a O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş nr. 3649/S3 din. 
08.02.2016; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de la 

bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2016,  conform anexelor 1-19 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 

 
Nr.    39   din 18 februarie 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 Programului anual (2016) propriu pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile alocate de la bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  1380  din 10.02.2016 al Serviciului APL, IE, RP, RI prin  

care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Programului anual (2016) 
propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local; 

Ţinând cont de prevederile art. 15 al  Legii 350/2005 privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 15 din 28 
ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6) lit.”a” 
pct. 1, 2, 4, 5, 6, alin. (9), art. 45 şi art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se aprobă Programul anual (2016) propriu pentru acordarea de  

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane 
- cetăţenilor prin afişare. 

 
 

Nr.  40  din 18 februarie 2016             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Csutak Barbara Matilda 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
               Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 54 din 26.03.2015 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  1381  din 10.02.2016 al Serviciului APL, IE, RP, RI prin  

care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea şi completarea Regulamentul privind 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de 
interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 54 din 26.03.2015; 

Ţinând cont de prevederile  Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6) lit.”a” pct. 1, 2, 
4, 5, 6, alin. (9), art. 45 şi art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la  

bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 54 din 26.03.2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La Cap. II, art. 21, după litera l, se introduc literele m şi n, care vor avea următorul  
cuprins: 

„m) certificatele fiscale din care să rezulte că asociaţia şi-a îndeplinit obligaţiile de  
plată a impozitelor şi taxelor către bugetul local, respectiv bugetul de stat; 

n) declaraţia pe proprie răspunderea a reprezentantului legal al asociaţiei din care  
să rezulte că asociaţia nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în 
stare de dizolvare sau de lichidare , în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi conform 
Anexei 16 la Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local pentru activități nonprofit de interes local.” 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane 
- cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr.  41    din 18 februarie 2016                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             Csutak Barbara Matilda  
    CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
               Niţoi Ionel 
 



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

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 88, cuprins în C.F. nr. 401777, topo. nr. 1371, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1755 din  16.02.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 88, cuprins în C.F. nr. 401777, topo. nr. 1371, cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiei Eparu Viorica a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 88, cuprins în C.F. nr.  401777, 
nr. topo 1371, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 960 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 170 mp curte, 335 mp grădină şi 489 mp vie va plăti 
în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 

 
Nr.  42  din  18 februarie 2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                

                                                          Csutak Barbara Matilda 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Boţ Ioan aflat în stare de 
insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 1754 din 16.01.2016 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 288 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Boţ Ioan cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Ion 
Vidu, nr. 70, care a decedat în data de 14.10.2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 288 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Boţ Ioan, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Ion 
Vidu, nr. 70, care a decedat în 14.10.2015. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 

 
        Nr.   43   din 18 februarie 2016               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                    Csutak Barbara Matilda   
                                                  
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea modalit ăţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional sub 
formă de tichete sociale, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate şi a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădini ţă 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1694 din  16.02.2016 al Serviciului Public de Asistenţă  

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de stabilire a modalităţii de identificare a 
beneficiarilor stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor 
identificate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a art. 35 din HG nr. 15/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Identificarea beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma de tichete sociale din  

Oraşul Jimbolia se face astfel: 
a) Analiza situaţiei familiilor beneficiare de prestaţii sociale, respectiv beneficiarii venitului minim 

garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată şi beneficiarii 
alocaţiei pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, republicată şi actualizată, care se află în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

b) Deplasări periodice ale angajaţilor Serviciului Public de Asistenţă Socială la grădiniţele de pe raza 
oraşului Jimbolia. 
Art. 2. – Situaţiile identificate se vor soluţiona astfel: 

a) În cazul familiilor aflate în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială ca beneficiari de prestaţii 
sociale, persoana  legal împuternicită va depune cerere – declaraţie pe proprie răspundere însoţită de 
dovada înscrierii la grădiniţă; 

b) În cazul familiilor care nu sunt în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială ca beneficiari de 
prestaţii sociale, persoana  legal împuternicită va depune cerere – declaraţie pe proprie răspundere 
însoţită de dovada înscrierii la grădiniţă, acte doveditoare privind componenţa familiei, precum şi 
acte doveditoare privind vaniturile familiei, care să nu depăşească suma de 284 lei/membru familie. 
Art. 3. – Se aprobă procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzută în anexa  

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială; 
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CONTRASEMNEAZĂ, 

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

HOTĂRÂREA 
  privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2016, cu finanţare din surse 

proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1671/16.02.2016 al Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu,  

Resurse Umane prin care se propune aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2016, cu 
finanţare din surse proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă  Programului de investiţii pentru anul 2016, cu finanţare din  

surse proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul Jimbolia după cum urmează: 
 

Investiţii noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al Oraşului 
Jimbolia: 
a) Lucrări intervenţie, reabilitări şi extinderi reţele apă şi branşamente apă...................30.000 lei; 
b) Lucrări intervenţie, reabilitări şi extinderi reţele canal racorduri canal......................10.000 lei; 
c) Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie, modernizare sistem de alimentare cu apă şi 
canalizare  în oraşul Jimbolia .............................................................................  20.000 lei 

TOTAL investi ţii din surse proprii...............................................................60.000 LEI. 
 
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 şi registrul agricol; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 
- SC AQUATIM SA 
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   CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

 HOTĂRÂREA 
 

privind  atribuirea numărului stradal „1/e”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea doamnei Rubei Elisabeta, situat pe str. Calea Moţilor  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1775 din 17.02.2016 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „1/e str. Calea Moţilor”– 
pentru imobilul aflat în proprietatea  doamnei Rubei Elisabeta; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „1/e str. Calea Moţilor” pentru imobilul 

aflat în proprietatea doamnei Rubei Elisabeta. 
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; 
- Doamnei Rubei Elisabeta. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Realizare parcare şi modernizare trotuar str. Calea Mărăşeşti”  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1798 din 17.02.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Realizare parcare şi modernizare trotuar str. Calea Mărăşeşti” ; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă Proiectul tehnic pentru investiţia „Realizare parcare şi modernizare trotuar 
str. Calea Mărăşeşti” , întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

 
Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru investiţia 

„Realizare parcare şi modernizare trotuar str. Calea Mărăşeşti”:  
• Categoria lucrărilor: trotuare şi parcare; 
• Lungime totală trasee amenajate: 83 m; 
• Lăţime trotuare: 2 m; 
• Suprafaţă parcare: 250 mp; 
• Lăţime parcare: 5,50 m; 
• Suprafaţă totală trotuare şi parcare: 458 mp; 
• Pantă transversală: - trotuare: 1,5% 

                   - parcare: 2,5%. 
• Structură rutieră: mixtă; 
• Valoarea totală: 80.410,056  lei (TVA inclus); 

 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
- Serviciului Buget, contabilitate 
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 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 18 februarie 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 14. 
Absenţi: d-l Gorgan Daniel, d-l Kasa Tiberiu, d-na Stanchescu Golban Livia Doina. 
Din partea executivului participă:  Niţoi Ionel, secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 52 din 10.02.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
      
1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru anul 2015. 
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 

Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Şcoala Gimnazială Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe 

la bilanţ) la data de 31.12.2015 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2016 (personal 

contractual) la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.   
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru 

persoane vârstnice Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 

pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2016 la Primăria 

Oraşului Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual (2016) propriu pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile alocate de la bugetul local. 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin 
Hotărârea de Consiliu Local nr. 54 din 26.03.2015. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 10, cuprins în C.F. nr. 402825, topo. nr. 1021-1013, cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 88, cuprins în C.F. nr. 401777, topo. nr. 1370-1371, 1369/1, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 100, cuprins în C.F. nr. 403002, topo. nr. 2191, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995. 

14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Boţ Ioan aflat în stare de 
insolvabilitate. 

15. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru Societatea  de 
Caritate Blythswood România, Filiala Banat, folosite exclusive pentru activităţi fără scop lucrative. 

16. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
17. Probleme ale Primăriei.  
18. Diverse.                                  

Şi plus la ordinea de zi 



1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului 
educaţional sub formă de tichete sociale, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate şi a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2016, cu finanţare din 
surse proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul Jimbolia 

3. Proiect de hotărâre privind  atribuirea numărului stradal „1/e” pentru imobilul aflat în proprietatea 
doamnei Rubei Elisabeta, situat pe str. Calea Moţilor 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiţia „Realizare parcare şi modernizare trotuar str. Calea Mărăşeşti”  
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 33 din 18 februarie 2016 preşedinte de şedinţă este 
d-na Csutak Barbara Matilda. 

D-na Csutak supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2016 care se aprobă 
cu  unanimitate de voturi.  

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

 
D-na Csutak – dau cuvântul reprezentanţilor Spitalului pentru prezentarea raportului de activitate pe 

anul 2015. 
D-na Bucuman prezintă pe scurt situaţia financiară a spitalului la 31.12.2015. 
D-şoara Cîrlig prezintă situaţia activităţii medicale a spitalului pe anul 2015. 
 
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. 34 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la consurs a unor posturi vacante, existente la 
Şcoala Gimnazială 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. 35 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 
2016, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 36 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a  



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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 37 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
funcţionare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu m ă uita” 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 Toth  – este o problemă la fişele de post ale personalului necalificat. Este precizat că acesta 

acordă tratament şi asistenţă medicală. 
D-l Niţoi – este o greşeală de exprimare, o să corectăm, este vorba despre o educaţie sanitară. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 38 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pe anul 
2016 la Primăria Ora şului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Niţoi – organigrama este aceeaşi, la fel şi statul de funcţii. Avem aprobate 101 posturi din care: 2 

demnitari, 7 funcţionari publici de conducere, 39 funcţionari publici de execuţie şi 53 funcţii contractuale.  
D-l Tinei  – avem director la Casa de cultură sau e delegare de atribuţii? 
D-l Niţoi – este delegare de atribuţii. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 39 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Programului anual (2016) propriu pentru  
acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 40 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea şi completarea Regulamentul privind 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes 
local, aprobat prin Hot ărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 54 din 26.03.2015. 

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. 41 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 88, cuprins în C.F. nr. 401777, topo. nr. 1371, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 42 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Boţ Ioan 
aflat în stare de insolvabilitate. 

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. 43 
 

D-na Csutak prezintă referatul stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor  
stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor 
identificate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gr ădini ţă. 

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 Niţoi – este legislaţie nouă care permite acordarea de tichete familiilor a căror copii frecventeayă 

gradiniţa şi care îndeplinesc anumite condiţii.  
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 44 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2016, 
cu finanţare din surse proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 45 

 
D-na Csutak prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal „1/e” pentru imobilul 

aflat în proprietatea doamnei Rubei Elisabeta, situat pe str. Calea Moţilor. 
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. 46 



 
D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor  

tehnico-economici pentru investiţia „Realizare parcare şi modernizare trotuar str. Calea Mărăşeşti” . 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Prcsina – aş vrea să aflu dacă există o prioritizare a acestor lucrări? Nu mă opun acestui punct, 

dar vreau să ştiu cum se aleg aceste lucrări. Sunt multe locuri în oraş unde se circulă cu maşina pe trotuar. 
De ce facem parcare pe str. Mărăşeşti şi nu facem pe str. Republicii?. Repet, eu nu contest acest proiect, 
voiam să ştiu dacă există o strategie. 

D-l Niţoi – nu cred că este o prioritizare, dar se cunoaşte faptul că în acea zonă nu s-a mai făcut 
nimic de foarte mulţi ani. 

D-l Meszaros – eu zic să lăsăm primarul şi viceprimarul să hotărască unde şi ce trebuie făcut. La ei 
vin toate cererile şi reclamaţile. 

D-l Toth  – dacă ar fi după importanţă, eu spun că cea mai importantă ar fi fost parcarea de la spital, 
pentru că în prima parte a zilei este un pericol să ieşi din spital din cauza maşinilor parcate pe marginea 
drumului. Sunt maşini parcate şi pe partea dreaptă şi pe partea stângă. Asta spun de mai mulţi ani, dar nimeni 
nu face nimic. 

D-l Tinei  – vreau să vă reamintesc că drumul de la spital este drum national, noi nu putem face 
nimic. 

D-l Toth  – dar se pot face demersuri. 
  – este aceeaşi discuţie ca la reinstalarea semafoarelor din centru, drumurile naţionale nu sunt de 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 47 
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism 
D-l Scrob – s-a primit o solicitare din partea AQUATIM care ne cere acordul să monteze o conductă 

de la reţeaua de apă a oraşului către localitatea Checea. Am discutat cu executivul şi acesta nu este de acord 
din mai multe motive. Unul ar fi că s-au investit mulţi bani de-a lungul timpului în această reţea de apă, bani 
ai cetăţenilor oraşului Jimbolia. 

D-l Niţoi – s-ar putea crea un precedent dacă suntem de acord.  
D-l Meszaros – trebuie să avem grijă cu apa, în 5-6 ani o să fie o problemă. 
D-na Csutak supune la vot emiterea acordului care se respinge cu 13 voturi împotrivă şi o abţinere 

(d-na Ferescu). 
D-l Prcsina – avem în spatele ştrandului un parc realizat din fonduri europene. Întrebarea mea este: 

nu trebuia întreţinut acel parc? Este tot mai distrus. Aştept un răspuns din partea executivului la următoarea 
şedinţă. O altă problemă este cea a cetăţenilor de pe str. Spre Est. Este vorba de noroiul de pe carosabil adus 
de maşinile care lucrează la canalizare. Acestea ar trebui curăţate înainte să iasă pe carosabil. Un alt proiect 
european a fost iluminatul public. Dacă mergeţi prin oraş sunt multe becuri arse sau sunt zone unde nu sunt 
instalate corpuri de iluminat (în faţa la BCR, pe str. Tudor Vladimirescu). Tot proiect european a fost cel 
referitor la camerele de supraveghere. Am înţeles că sunt probleme de alimentare a acestor camere, se pare 
că nu sunt protejate la anumite variaţii de tensiune. Acest sistem conţine 103 camere care ar trebui să fie 
funcţionale. 

D-l Niţoi – camerele sunt printre cele mai performante, problema este cea a calităţii curentului, de 
care toţi suntem conştienţi. 

D-l Prcsina – staţia de autobus de la gară a devenit un punct de afişaj pe care nu îl curăţă nimeni. 
D-l Meszaros – trebuie să luăm măsuri, curentul se întrerupe foarte des. Ar trebui să facem formulare 

şi eu merg prin oraş la cetăţeni după semnături. 
D-l Tinei  – am vorbit cu reprezentanţi ai Enel. Problema se cunoaşte. Str. Republicii este cel mai 

mare consumator de energie. Sfatul lor a fost să facem reclamaţii pe persoane fizice. 
D-l Niţoi – am notat această problemă şi vom lua măsuri. 



 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


