
        

           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-l Kasa Ioan Tiberiu se alege preşedinte de şedinţă pentru  o perioadă de două 

luni. 
 
 
 

Nr.  68  din 12 aprilie 2016 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Kasa Ioan Tiberiu 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier şi de viceprimar 
al d-lui Gorgan Daniel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe 
lista Partidului Naţional Liberal, în cadrul Consiliului Local Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3281 din 06.04.2016 al primarului oraşului Jimbolia prin care 

se propune încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier şi de viceprimar al d-lui 
Gorgan Daniel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Naţional 
Liberal, în cadrul Consiliului Local Jimbolia; 
   Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a”, ale art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată; 

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 ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului d-lui  

Gorgan Daniel, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din partea 
Partidului Naţional Liberal. 
  Art. 2.  – Începând cu data prezentei încetează mandatul de viceprimar al domnului 
Gorgan Daniel, ales în această funcţie prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 132 din 
25.06.2012. 

Art. 3 . – Se  declară vacant un post de consilier local pe lista partidului  
Naţional Liberal, în cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării Actelor 

normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- D-lui Gorgan Daniel. 
 

     Nr.   69  / 12 aprilie 2016             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                  Kasa Ioan Tiberiu 
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
        



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Tinei 
Valentin şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului 
Naţional Liberal, în cadrul Consiliului Local Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3244 din 06.04.2016 al primarului oraşului Jimbolia prin care 

se propune încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Tinei Valentin şi 
declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Naţional Liberal, în cadrul 
Consiliului Local Jimbolia; 
   Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a”, ale art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată; 

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 ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului d-lui  

Tinei Valentin, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din partea 
Partidului Naţional Liberal. 

Art. 2 . – Se  declară vacant un post de consilier local pe lista partidului  
Naţional Liberal, în cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

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

normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- D-lui Tinei Valentin. 
 

     Nr.   70/ 12 aprilie 2016             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                  Kasa Ioan Tiberiu 
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind actualizarea componenţei comisiei de validare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 70 din 12.04.2016 prin care s-a 

aprobat încetarea mandatului de consilier al d-lui Tinei Valentin; 
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1  -  Se actualizează componenţa comisiei de validare, din care vor face parte următorii 
consilieri locali: 

1. KASA IOAN TIBERIU 

2. BÂCĂ IOAN 

3. NICORICI ILIE 

4. TOTH GABOR 

5. SCROB RADU NICOLAE. 

 Art. 2.  – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 79 din 30.04.2016, se 

abrogă. 

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

contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Comisiei de validare 
- D-lui Bâcă Ioan. 

 

Nr.   71   din 12 aprilie 2016 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Kasa Ioan Tiberiu 
 
 
 CONTRASEMNEAZ Ă, 
  SECRETAR  
   Niţoi Ionel 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
 privind validarea mandatelor de consilieri pentru d-l Vasilache Costel şi pentru d-l 

Todică Marin 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 69/12.04.2016 privind încetarea de 

drept, prin demisie, a mandatului de consilier şi de viceprimar al d-lui Gorgan Daniel şi 
declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Naţional Liberal, în cadrul 
Consiliului Local Jimbolia, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 70/12.04.2016 privind 
încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Tinei Valentin şi declararea 
ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Naţional Liberal, în cadrul 
Consiliului Local Jimbolia şi raportul comisiei de validare prin care se propune validarea 
mandatelor de consilieri pentru d-l Vasilache Costel şi pentru d-l Todică Marin; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) şi art.45 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-l Vasilache Costel în Consiliul 

Local al oraşului Jimbolia. 
Art. 2.  – Se validează mandatul de consilier pentru d-l Todică Marin în Consiliul 

Local al oraşului Jimbolia. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice; 
- d-lui Vasilache Costel 
- d-lui Todică Marin 

 
Nr.   72 /12 aprilie 2016                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                        Kasa Ioan Tiberiu 
     
                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 



ROMÂ NIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

  privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Ţinând cont de prevederile art. 15 din anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 69 din 12 aprilie 2016 prin care s-a luat act de încetarea 

mandatului de consilier al d-lui Gorgan Daniel, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 70 din 12 aprilie 2016 prin care 
s-a luat act de încetarea mandatului de consilier al d-lui Tinei Valentin şi Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 72 din 
12 aprilie 2016 prin care s-au validat mandatele de consilieri locali pentru d-l Vasilache Costel şi d-l Todică Marin; 

În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 54 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se  aprobă actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia, 
după cum urmează:  

I. COMISIA PENTRU ACTIVIT ĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE: 
1. Ciuciulete Petru  
2. Nicorici Ilie 
3. Barna Petru Ladislau  
4. Vasilache Costel 
5. Toth Gabor 

II. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI, 
TURISM ŞI AGRICULTUR Ă: 

1. Scrob Radu Nicolae 
2. Ciofiac Ioan 
3. Meszaros Ştefan 
4. Prcsina Iancu - Constantin 
5. Todică Marin 

III. COMISIA PENTRU INV ĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE, ACTIVIT ĂŢI SOCIAL - 
CULTURALE, TINERET ŞI SPORT  

1. Ferescu Laura – Mărioara  
2. Csutak Barbara – Matilda  
3. Stănchescu – Golban Livia Doina 
4. Kasa Ioan Tiberiu  
5. Barna Petru Ladislau 

IV. COMISIA JURIDIC Ă ŞI DE DISCIPLIN Ă, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIAL Ă ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI  

1.  Bâcă Ioan 
2.  Toth Gabor 
3.  Tabeică Neculai 
4.  Corneanu Constantin 

                                       5.  Vasilache Costel 
 Art. 2.  – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 81 din 30 aprilie 2015 se abrogă. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică : 
-  Serviciului controlul legalităţii,  aplicării actelor cu character reparatoriu  şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Celor prevăzuţi la art.1 

Nr.   73   din 12 aprilie 2016                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  Kasa Ioan Tiberiu    
                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
              Ionel Niţoi 



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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 3619 din 05.04.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea transformării şi scoaterii la concurs 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 existente la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, asistent medical generalist la Secţia Medicină Internă, poz. 9 din Statul 
de funcţii; 

- un post, vacant, asistent medical generalist la Secţia Medicină Internă, poz. 16 din 
Statul de funcţii; 

- un post, vacant, îngrijitoare de curăţenie la Secţia Medicină Internă, poz. 23 din Statul 
de funcţii; 

- un post, vacant, infirmieră la Compartiment Boli Cronice, poz. 88 din Statul de funcţii; 
- un post, vacant, îngrijitoare de curăţenie la Compartiment Boli Cronice, poz. 94 din 

Statul de funcţii; 
- un post temporar vacant de asistent medical generalist la Compartiment Obstetrică – 

Ginecologie, poz. 49 din Statul de funcţii; 
 

 Art. 2.  – Se aprobă transformarea următoarelor posturi vacante şi scoaterea acestora la concurs: 
- din medic specialist medicină de laborator, poziţia 123 din Statul de funcţii , în post 

de asistent medical generalist la Laborator analize medicale; 
- din medic specialist recuperare, medicină fizică şi balneologie la Compartiment 

Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Ambulatoriului Integrat , 
poziţie 204 din Statul de funcţii, în post de medic rezident anul IV, specialitatea 
recuperare medicină fizică şi balneologie; 

- 3 posturi de muncitor necalificat la Bloc Alimentar, poz. 187, 188 şi 189 din Statul 
de funcţii, în posturi de muncitor calificat IV (bucătar) . 

 
 



 
 
 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

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

 
       Nr.    74   din 12 aprilie 2016                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                        Kasa Ioan Tiberiu  
          
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea propunerii de modificare şi completare a structurii organizatorice a Spitalului 
Dr. Karl Diel Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3672 din  11.04.2016 al Serviciului buget contabilitate prin care se propune 

aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 174 alin. (5) al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
şi prevederile Cap. III, pct. 2, lit. c din HG nr. 562/2009 privind aprobarea strategiei de descentralizare în 
sistemul de sănătate; 

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 propunerea de modificare şi completare a structurii organizatorice a Spitalului Dr. 

Karl Diel Jimbolia, după cum urmează:  
A. SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ, în prezent 26 paturi din care: 
- 5 paturi cardiologie 
- 5 paturi neurologie 
- 6 paturi medicină internă 
- 10 paturi recuperare, medicină fizică şi balneologie 
Devine: SECŢIA DE MEDICIN Ă INTERNĂ , 28 de paturi, din care: 
- 5 paturi cardiologie 
- 5 paturi neurologie 
- 8 paturi medicină internă 
- 10 paturi recuperare, medicină fizică şi balneologie 
B. COMPARTIMENTUL DE BOLI CRONICE, în prezent 24 paturi devine COMPARTIMENT BOLI 

CRONICE cu 22 de paturi. 
C. SECŢIA DE PNEUMOLOGIE, în prezent 30 de paturi, din care 5 pneumologie, 25 paturi 

Pneumoftiziologie  devine SECŢIA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE cu 30 paturi, din care 24 d e 
paturi Pneumoftiziologie şi 6 paturi Pneumologie. 

 
 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; 

- Biroului Social; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
Nr. 75  din 12 aprilie 2016                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Kasa Ioan Tiberiu 
                             
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
 privind actualizarea tarifelor de deviz pentru serviciile şi lucrările executate de 

S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  3755  din 11.04.2016 al Serviciului contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se propune actualizarea tarifelor de deviz pentru serviciile 
şi lucrările executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se actualizează tarifele de deviz pentru serviciile şi lucrările  

executate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 Art. 2.  – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 209 din 
30.10.2012 şi Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 18 din 22.01.2015. 

Art. 3. – 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; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L; 
- cetăţenilor prin afişare  

 
 
Nr.  76     din 12 aprilie 2016            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
        Kasa Ioan Tiberiu 
      
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
              SECRETAR, 
               Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3726 din 08.04.2014 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială 

prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată şi actualizată; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

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

a) Prima înregistrare în cartea funciară: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. DE 10020 în suprafaţă de 

3.075 mp. 
Art. 2.  – Se atestă apartenenţa la domeniul public al oraşului Jimbolia a imobilului 

prevăzut la art. 1. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
 
       Nr.  77 din 12 aprilie 2016         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Kasa Ioan Tiberiu 
    
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statului de 
funcţii  pe anul 2016 ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3597 din 05.04.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării organigramei şi statului 
de funcţii pentru anul 2016 la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia pentru anul 2016,  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 ; 

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

 
 

Nr.   78  din 12 aprilie 2016         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
        Kasa Ioan Tiberiu 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3608 din 05.04.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia se modifică şi se completează şi va avea conţinutul prevăzut în anexa 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 37 din 18.02.2016, 
se abrogă. 

Art. 3. – 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. 

 
 

Nr.   79     din 12 aprilie 2016         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
       Kasa Ioan Tiberiu 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 28, cuprins în C.F. nr. 402188, topo. nr. 3726, cumpărat 
în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3756 din  11.04.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul Jimbolia, 
str. Mihai Eminescu, nr. 28, cuprins în C.F. nr. 402188, topo. nr. 3726, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Terhes Mihai şi  

Terhes Elionora a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 28, cuprins în 
C.F. nr. 402188, topo. nr. 3726, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 427 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 120 mp curte va plăti în continuare chirie sau poate să îl 
cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

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

 
Nr.    80    din  12 aprilie 2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                             

                                  Kasa Ioan Tiberiu 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Reabilitare căi de acces în centrul oraşului Jimbolia”  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3722 din 08.04.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Reabilitare căi de acces în centrul oraşului Jimbolia” ; 

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 „Reabilitare căi de acces în centrul 
oraşului Jimbolia” , întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru investiţia 
„Reabilitare căi de acces în centrul oraşului Jimbolia”:  

a) pentru str. Republicii, porţiunea între str, Calea Mărăşeşti şi str. Spre Nord: 
• Categoria lucrărilor: lucrări rutiere; 
• Categoria străzii: III 
• Lungime totală trasee amenajate: 164,50 m; 
• Lăţime parte carosabilă: 6 m; 
• Lăţime parcare: 5,50 m; 
• Suprafaţă totală drum şi parcare: 2.392 mp; 

- Drum 1.024 mp; 
- Parcare şi staţie autobuz: 1.368 mp. 

• Pantă transversală: - drum: 2,5% 
- Parcare şi staţie de autobuz: 2,5%. 

• Structură rutieră: suplă; 
b) pentru str. Republicii, porţiunea între str.  Tudor Vladimirescu şi str. Calea Timişorii:  

• Categoria drumului: stradă principală; 
• Categoria străzii: III; 
• Viteza de proiectare: 50 km/h; 
• Lungimea străzii: 0,265 km; 
• Lăţime parte carosabilă: 5,5 m; 
• Lăţime acostamente: 2X0,75 m; 
• Lăţime platformă: 7 m; 
• Suprafaţă parte carosabilă totală: 1.655 mp; 
• Pantă transversală, în aliniament, pentru partea carosabilă: 2,5% 
• Pantă transversală a acostamentelor: 4% 



• Structură rutieră: suplă; 
 
 
 

c) Valoarea totală:  417.947,60  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 

 
 

Nr.  81   din   12 aprilie 2016                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                       Kasa Ioan Tiberiu 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă 
Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea schimbării tâmplăriei, curăţării boltei cupolei 
centrale şi executării unui trotuar în jurul bisericii 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 3570 din 12.04.2016 al Serviciului Administraţie  Publică Localpă  

prin care se propune alocarea sumei de 75.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, pentru 
completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea 
schimbării tâmplăriei, curăţării boltei cupolei centrale şi executării unui trotuar în jurul bisericii; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 

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 75.000 lei din bugetul local al oraşului  

Jimbolia, pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia 
în vederea schimbării tâmplăriei, curăţării boltei cupolei centrale şi executării unui trotuar în jurul 
bisericii.  
 Suma de 75.000 lei va fi asigurată din bugetul local, 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 
- Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia  

 
Nr.     82    din 12 aprilie 2016                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                              Kasa Ioan Tiberiu 
       
                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolică 
„Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea renovării interiorului bisericii romano-catolică din Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 3640 din 12.04.2016  al Serviciului Administraţie  Publică Localpă prin care 

se propune alocarea sumei de 75.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, pentru completarea 
fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea renovării 
interiorului bisericii romano-catolică din Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 

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 75.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, pentru 

completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea 
renovării interiorului bisericii romano-catolică din Jimbolia.  
 Suma de 75.000 lei va fi asigurată din bugetul local, 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 
- Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia 

 
Nr.  83  din 12 aprilie 2016                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                           Kasa Ioan Tiberiu 
       
                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 12 aprilie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Kaşa Ioan Tiberiu. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian, primar, d-l Niţoi Ionel, secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 217 din 04.04.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier şi de viceprimar al 
d-lui Gorgan Daniel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Naţional 
Liberal, în cadrul Consiliului Local Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Tinei 
Valentin şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Naţional Liberal, în  
cadrul Consiliului Local Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiei de validare. 
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vasilache Costel. 
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Todică Marin. 
6. Depunerea jurământului de către consilierii validaţi. 
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la concurs, la Spitalul Dr. 

Karl Diel Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare şi completare a structurii         

organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deviz pentru serviciile şi lucrările executate de  S.C. 

Peisaj Hosta S.R.L. 
11. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului     

situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 69, ap. 5, cuprins în C.F. nr. 402201, topo. nr. 2512,  2513, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 

13. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
14. Probleme ale Primăriei.  
15. Diverse.                                  

 
Şi plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statului de funcţii  pe 
anul 2016 ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 28, cuprins în C.F. nr. 402188, topo. nr. 3726, cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Reabilitare căi de acces în centrul oraşului Jimbolia”.  

 



5. Proiect de hotărâre privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei 
Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea schimbării tâmplăriei, curăţării boltei cupolei 
centrale şi executării unui trotuar în jurul bisericii. 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei 
Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea renovării interiorului bisericii romano-catolică din 
Jimbolia. 

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 68 din 12 aprilie 2016 preşedinte de şedinţă este d-l 

Kasa Ioan Tiberiu. 
D-l Kasa supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 24 martie 2016 care se aprobă cu  

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

 
D-l Kasa prezintă referatul privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier şi 

de viceprimar al d-lui Gorgan Daniel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
Partidului Na ţional Liberal, în cadrul Consiliului Local 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 Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 69 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al 
d-lui Tinei Valentin şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Naţional 
Liberal, în  cadrul Consiliului Local 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 Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 70 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind actualizarea componenţei comisiei de validare. 
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 – având în vedere încetarea mandatului de consilier al domnului Tinei, care făcea parte 

din comisia de validare, trebuie să actualizăm componenţa comisiei şi îl propunem pe d-l Bâcă.  
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 71 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind validarea mandatelor de consilieri al d-lui Vasilache Costel 
şi al d-lui Todică Marin. 

D-l Niţoi – rugăm comisia de validare să se retragă şi să studieze documentaţia privind validarea 
mandatelor. 

D-l Kasa – preşedintele comisiei de validare, prezintă raportul comisiei de validare care avizează 
proiectul de hotărâre. 

 
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 Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 72 
 
 D-l Vasilache depune jurământul. 

D-l Todica depune jurământul. 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al oraşului 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 Postelnicu – tot datorită încetării celor două mandate de consilieri şi validarea mandatelor d-lor 

Vasilache şi Todica, componenţa comisiilor de specialitate trebuie actualizată. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 73 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la concurs, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Kasa – ce înseamnă “temporar vacant”? 

 D-l Niţoi – poate fi vorba de concediile pentru creşterea copilului sau concedii fără plată, pe perioade 
mai mari de timp şi astfel postul este temporar vacant. 

D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 74 

 
D-l Kasa prezintă referatul  privind aprobarea propunerii de modificare şi completare a  

structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Die l 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 Postelnicu – această modificare survine datorită nevoii de creştere a indicelui de ocupare al 

paturilor. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 75 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea tarifelor de deviz pentru serviciile şi lucrările 
executate de  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-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 76 
 

 
 



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

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

HOTĂRÂREA NR. 77 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării Organigramei şi Statului 
de funcţii  pe anul 2016 ale 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-l Niţoi – au apărut modificări legislative care trebuie aplicate. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 78 
 

D-l Kasa prezintă referatul aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al 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-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 79 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Mihai Eminescu, nr. 28, cuprins în C.F. nr. 402188, topo. nr. 3726, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 80 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Reabilitare căi de acces în centrul oraşului 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 Postelnicu – am aşteptat de la Aquatim negaţia că vor mai săpa în zonele respective. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 81 
 

 
 
 
 



D-l Kasa prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale 
Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea schimbării tâmpl ăriei, curăţării boltei 
cupolei centrale şi executării unui trotuar în jurul bisericii. 

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 – solicitările sunt mai mari, noi avem alocată în buget suma de 150.000 lei pentru culte, 

şi propunem să se aloce câte 75.000 lei, atât pentru biserica ortodoxă cât şi pentru cea catolică, având în vedere 
că doar aceste două culte au făcut solicitări. 

D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 82 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale 
Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea renovării interiorului bisericii romano-
catolică din 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 Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 83 

 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de învăţământ: 
D-na Ferescu –  referitor la investiţiile de la Şcoala de pe strada Lorena, cu ajutorul asociaţiei părinţilor 

va fi achiziţionată o maşină de tuns iarba. 
 
Se trece la problem ale primăriei: 
D-l Postelnicu – contractul pentru stropit de căpuşe este în derulare, sperăm să putem tunde şi iarba până 

atunci ca să avem efectul dorit. Lucrăm şi la contractul pentru stropirea împotriva ţânţarilor. Vrem să ne ocupăm 
şi să reclamăm, către Aquatim, lucrările la canalizare de care suntem nemulţumiţi. Am hotărât să nu mai alegem 
alt viceprimar. Având în vedere că va începe campania electorală, îmi doresc să păstrăm cu toţii  
decenţa, să fie o campanie curată. Îmi asum tot ce am făcut în aceşti ani. 

D-l Niţoi – în legătură cu alegerile locale din 5 iunie, vreau să vă comunic că a fost constituit Biroul  
electoral de circumscripţie Jimbolia, al cărui preşedinte este d-na Buncilă Mirabela, colega noastră de la 
Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, iar locţiitor este d-na Stanciu Mihaela. Ca şi personal tehnic auxiliar, 
suntem patru persoane: eu, domnul Faur, d-l Foroiu şi d-l Silviu Stoian (de anul acesta trebuia să numim şi doi 
informaticieni). Sediul Biroului este în biroul fostului viceprimar şi are un program zilnic între orele 10.00-
16.00. 
 D-l Toth – se bagă foarte multă umplutură pe străzi după ce se termină canalizarea şi nu cred că este în 
regulă să ne tot ridicăm. Din cauza acestor diferenţe de nivel dintre trotuar şi şosea oamenii nu mai pot intra cu 
maşina în curte. 

D-l Mezsaros – sunt nişte gropi în oraş, de care am tot vorbit, care ar trebui plombate, trotuarul de la 
gară la pavilion trebuie reparat. Apar tot mai multe utilaje pe străzile din Jimbolia, la fel şi animale. 

 D-l Kasa – revin asupra ideilor pe care le-am expus în şedinţele anterioare: aspectul străzilor după 
“cutremurul canalizarea”. Acum un an am spus să ne decidem cum vrem să arate străzile din Jimbolia în viitor. 
Să gândim un concept pentru fiecare stradă: strada castanilor, strada salcâmilor, strada teilor, să dispară  
 
corcoduşii şi tufele. Peisaj Hosta trebuie să aibă o freză şi să treacă după cei cu canalizarea, să niveleze, să 
punem gazon. Să nu abandonăm ideea. Să cerem bani pentru pomi de la intreprinzătorii din oraş. Cei de la 
urbanism să se pună la lucru, cu harta în braţe şi să schiţeze idei.  

D-l Postelnicu – idea nu este abandonată, nu avem voie să cerem sponsorizări. Trebuie să angajăm un  



architect, să ne facă un proiect peisagistic, care sigur costă foarte mult. Să aşteptăm să terminăm cu canalizarea, 
ei revin pe străzi pe care credeam că au terminat. Iar în ceea ce priveşte pomii, trebuie vorbit cu specialişti, să 
vedem ce pomi se pretează în funcţie de sol şi de climă. 

D-l Kaşa - parcare la spital, am propus ca în grădina spitalului, în spaţiul dintre laborator şi casa d-lui 
Kasa Tiberiu să se amenajeze o parcare, să nu mai fie parcate maşini pe marginea drumului naţional. Sunt 
mormane de gunoi pe câmp, la marginea oraşului. Sunt căruţe neînmatriculate care descarcă gunoi. 

D-na Stanchescu – în legătură cu evenimentul din mai de la baltă. Se aude că vor participa 6000 de 
persoane. S-a dat vreun aviz pentru acest eveniment? 

D-l Postelnicu – am tot avut discuţii cu domnul Cosmin Eparu, dar nu am primit o solicitare clară, în 
scris. Din câte am înţeles, de la noi vrea doar terenul, el se ocupă de organizarea evenimentului. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Kasa 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,  
   Kasa Ioan Tiberiu 
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