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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea suplimentării subvenţiei acordată în baza Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,  pentru Asociaţia 
Societatea de Caritate Blythswood Romania, Filiala Banat 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 3934 din 25.04.2015 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care 

se propune aprobarea suplimentării subvenţiei acordată în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială,  pentru Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood 
Romania, Filiala Banat; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială şi ale HG nr. 1153 din 2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 34/1998; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă suplimentarea subvenţiei acordată în baza Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează 
şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood 
Romania, Filiala Banat, cu suma de 33.100 lei. 

Suma de 33.100 este prevăzută în bugetul local la capitolul 68.02. Asistenţă Socială. 
Art. 2.  – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-nul Postelnicu Darius Adrian, 

pentru a semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, actul adiţional la 
convenţia pentru acordarea de servicii de asistenţă socială nr. 1589 din 12.02.2016. 

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, Integreare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice  
- Serviciului Public de Asistenţă Socială 
- Asociaţiei Societatea de Caritate Blythswood Romania, Filiala Banat 

 
Nr.   84    din 28 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 Strategiei integrate de dezvoltare a oraşului Jimbolia 
(2015-2023) 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4234 din  25.04.2016 al Serviciului Administraţie Publică  

Locală, Integrare Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale  care solicită  
adoptarea unei hotărâri de aprobare a Strategiei integrate de dezvoltare a oraşului 
Jimbolia (2015-2023); 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”e”, 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 Strategia integrată de dezvoltare a oraşului Jimbolia 
(2015- 

2023), prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului 
– judeţul Timiş; 

- Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, 
Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale; 
- cetăţenilor prin afişare   
 
 
 

Nr. 85  din 28 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  demontarea copertinei metalice din piaţa agroalimentară din 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 4/A 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4119 din 20.04.2014 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune demontarea copertinei metalice din piaţa 
agroalimentară din Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 4/A, precum şi valorificarea 
acesteia ca fier vechi; 

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 demontarea copertinei metalice din piaţa agroalimentară 
din Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 4/A şi valorificarea acesteia ca fier vechi. 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 5, cuprins în C.F. nr. 
400788, topo. nr. 400788, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4289 din  26.04.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 5, cuprins în C.F. nr. 400788, topo. nr. 
400788, 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 numitului Leonte Ioan a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 5, cuprins 
în C.F. nr. 400788, topo. nr. 400788, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 
175 mp. 

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

HOTĂRÂREA 
privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, 
personal contractual, existent la Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 4103 din 27.04.2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organizării concursului 
pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, existent la Grădiniţa cu 
program prelungit Jimbolia; 
 Având în vedere avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 3.704 din 
15.04.2016; 

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 organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, 
personal contractual, existent la Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia: 

- Îngrijitor I – un post. 
 Art. 2.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Grădiniţei cu program prelungit Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2016 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3998 din 15.04.2016 prin care se propune modificarea 

Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2016; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi 

art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a 

oraşului Jimbolia pe anul 2016, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia 
nr. 218 din 19.11.2015, în sensul că se va completa cu o nouă activitate în luna mai 
(7-8 mai) „Expozi ţie itinerantă Stefa Jager în Baia Mare”. 

Art. 2.  – Se aprobă comasarea sumelor necheltuite de la activitatea „Mihai 
Eminescu – poet naţional şi universal” (1000 lei) şi de la activitatea „Lada cu 
zestre” (6000 lei), iar suma rezultată – 7000 lei – se alocă pentru organizarea 
activităţii menţionate la art. 1. 

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; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA  
 
 

HOTĂRÂREA 
de modificare a art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 194 din 29.10.2015 privind 

aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului 
Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti 

 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Având în vedere referatul nr. 4344 din 27.04.2016 al Serviciului administraţie publică locală 
prin care se propune modificarea art. 6 al Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia nr. 194 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea trecerii din domeniul 
public al oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului Român a blocului de 
locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 115, alin. (1) lit. ''b'' din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 194 din 29.10.2015 privind 
aprobarea  

trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului Român a blocului de 
locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 6. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 92 din 10.07.2013 se 
abrogă.”  

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

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

internaţionale, relaţii publice ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;  
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 Mai), nr. 67 şi 69, cuprins în C.F. nr. 
402201, topo. nr. 2512, 2513, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4336  din  27.04.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 Mai), nr. 67 şi 69, cuprins în C.F. nr. 402201, topo. nr. 
2512, 2513, 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 Patrolea Gheorghiţă   

şi Patrolea Elvira a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str Lorena (fostă 1 Mai), 
nr. 67 şi 69, cuprins în C.F. nr. 402201, topo. nr. 2512, 2513, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 248 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 477 mp grădină 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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 28 aprilie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Kasa Ioan Tiberiu. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absenţi – d-l Barna Petru. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian-primar și d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 256 din 25.04.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării subvenţiei acordate în baza Legii 34/1998, 

Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood România, Filiala Banat. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a oraşului Jimbolia pe 

perioada 2015-2023. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demontării şi casării copertinei metalice din Piaţa 

Agroalimentară Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 

în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap.5, cuprins în C.F. nr. 400788-C1-U5, 
topo. nr. 400788-C1-U5, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant la Grădiniţa cu 
Program Prelungit Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului 
Jimbolia pe anul 2016. 

Plus la ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre de modificare a art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 194 din 
29.10.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul 
public al Statului Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local al 
oraşului Jimbolia, cu SC. ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L în vederea organizării  
festivalului JEMF 2016, în zilele de 20 şi 22 mai 2016 
3. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 Mai), nr. 67 şi 69, cuprins în C.F. nr. 402201, topo. 
nr. 2512, 2513, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

 
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 68 din 12 aprilie 2016 preşedinte de 
şedinţă  

este d-l Kasa Ioan Tineriu. 
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 aprobarea suplimentării subvenţiei acordate în baza 
Legii  

34/1998, Asociaţiei Societatea de caritate Blythswood România, Filiala Banat. 
D-l Toth – eu, ca şi preşedinte de comisie, am aflat doar azi de această sumă pe care o va 

primi. Eu tot timpul am spus să dăm mai mulţi bani, dar mi s-a spus că nu sunt bani. Eu oricum mă 
bucur că primesc mai mult, chiar merită. 



D-l Niţoi – s-a plecat şi în acest an cu ideea să alocăm aceleaşi sume ca şi în anii trecuţi. Am 
aşteptat să mai solicite şi alte asociaţii care au primit în trecut. Nu a mai depus nimeni şi am 
suplimentat suma la Blythswood. 

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

HOTĂRÂREA NR. 84 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a 
oraşului  

Jimbolia pe perioada 2015-2023. 
 D-l Postelnicu – strategia a fost realizată de către Universitatea de Vest din Timişoara. În 
urma dezbaterilor publice care au avut loc , s-a ţinut cont de toate solicitările, propunerile şi 
observaţiile participanţilor. Această strategie nu este bătută în cuie, se poate modifica în timp, pot 
apărea situaţii neprevăzute, se poate actualiza. 

D-na Ferescu – cât a costat? Care a fost valoarea contractului de servicii? 
 D-l Postelnicu – 54.000 lei, a fost încheiat cu Universitatea de Vest, nu cu vreun SRL, au 
plătit în contul de trezorerie al Universităţii, au lucrat la ea 4-5 profesori universitari care, din câte 
am înţeles primesc doar 30%, restul rămâne la Universitate. 
 D-l Kasa – eu văd această strategie ca pe un normativ, informativ şi orientativ al unei 
acţiuni de bună intenţie. Nu o văd ca pe un act care ne va călăuzi în următorii ani şi ne dictează 
exact ce să facem şi ce să nu facem. Dacă cerem cuiva nişte bani, trebuie să arătăm că ne-am făcut 
temele. 

D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o 
abţinere (d-l Meszaros) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 85 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea demontării şi casării copertinei metalice 
din Piaţa  

Agroalimentară Jimbolia. 
D-l Postelnicu – vrem să începem lucrările la construirea noii pieţe şi trebuie să recuperăm 

din materiale. În contabilitate, în inventar, piaţa apare ca un tot. 
D-l Meszaros – aţi făcut o evaluare cât va costa? 
D-l Postelnicu – nu este făcută o evaluare. Se va face un proces verbal de casare. 
D-l Prcsina – când se face casarea nu se face o estimare. Când se dezmembrează se face un 

proces verbal de casare în care se scrie ce se poate recupera, precum şi ce nu se poate recupera. Se 
trece la cântărirea efectivă. 

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

HOTĂRÂREA NR. 86 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului  

situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap.5, cuprins în C.F. nr. 400788-C1-
U5, topo. nr. 400788-C1-U5, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 
 D-l Bâcă – solicitantului i se acordă 175 mp la cerere, iar în CF-ul care s-a făcut după 
apartamentare sunt 259 mp. Cum s-a hotărât? 

D-l Niţoi – noi dăm terenul aferent, care înseamnă terenul de sub casă şiterenul betonat. 
Grădina şi restul de curte se cumpără sau se plăteşte în continuare chirie. Este o documentţie făcută 
de o firmă specializată. Noţiunea de „teren aferent” nu a fost clar definită de lege. 
 D-l Kasa – discuţia este dacă îi dăm sau nu terenul aferent?  

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



HOTĂRÂREA NR. 87 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant la 
Grădini ţa  

cu Program Prelungit Jimbolia. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 88 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind modificarea şi completarea Agendei cultural – 
sportive a  

oraşului Jimbolia pe anul 2016. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 89 

 
D-l Kasa prezintă referatul de modificare a art. 6 al Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 194  

din 29.10.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul public al Statului Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea 
Mărăşeşti. 
 D-l Niţoi – este vorba de o eroare de redactare, la anul hotărârii care a fost abrogată s-a 
trecut 2015 în loc de 2013 şi trebuie să corectăm. 

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

HOTĂRÂREA NR. 90 
 

D-l Kasa prezintă referatul  privind aprobarea asocierii oraşului Jimbolia, prin Consiliul 
Local al  

oraşului Jimbolia, cu SC. ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L  în vederea organizării  
festivalului JEMF 2016, în zilele de 20 şi 22 mai 2016. 
 D-l Postelnicu – am primit o solicitare de la SC. ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L 
pentru închirierea unei suprafeţe de teren în zona bălţilor în vederea organizării unui festival. Încercăm să 
facem un contract din care să reiasă că singurul nostru aport este punerea la dispoziţie  a terenului, iar 
întreaga responsabilitate privind acest festival este a organizatorului. 

D-l Mezsaros – aici este vorba de siguranţa participanţilor. 
D-l Kasa – aşa o decizie, momentan, ca şi consilier, mă depăşeşte. Nu ştiu ce prevede legea. Dacă 

ceva se întâmplă pe domeniul public, noi putem să spunem că nu ne priveşte şi că suntem exoneraţi de orice 
răspundere sau nu? La această întrebare nu am răspuns şi cât timp nu am un răspuns, nu o să fiu de acord cu 
aşa ceva. Nu sunt în stare să aprob o acţiune de 3 zile, la bălţile din oraş, în idea de siguranţă. Aş dori un 
desfăşurător al evenimentului, nu ştim ce se va întâmpla acolo. 

D-l Niţoi – am căutat forma juridică. Nu am o garanţie din punct de vedere juridic. 
D-l Prcsina – noi facem supoziţii, cea mai grea situaţie atunci când faci supoziţii este că nu ştii ce 

crede celălalt. Nu ar trebui făcute supoziţii. În momentul în care se doreşte asocierea trebuie exprimat clar un 
contract, care este juridic, unde sunt responsabilităţi şi obligaţii. Nu aş îngrădi ca un astfel de festival să se 
facă, să se facă, dar în anumite condiţii. Aici nu sunt clare condiţiile. 

D-l Toth – s-a pornit cu stângu, nu se stipulează niciunde că vor să ne asociem. Ei vor doar teren. 
D-l Kasa – solicită parteneriat. 
D-l Niţoi – contractual este legea părţilor, dar terenul este în domeniul public şi este un teren 

cu risc. Nu pot să vă asigur că dacă se va întâmpla ceva, vom fi exoneraţi de răspundere. 
D-l Ciuciulete – să îi cerem un program, un desfăşurător al evenimentului. Termenul 

“asociere”nu este cel mai fericit. 
D-l Kasa – nu abandonăm problema, ne interesează siguranţa participanţilor. Ne-ar ajuta 

mai multe informaţii, ne putem asocia fără să avem nicio răpundere şi un program clar. 



D-l Prcsina – de ce nu vor să facă la EXPO RIPENSS, înspre vamă? 
D-l Niţoi – putem să le propunem. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 16 abţineri. 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului  

situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena (fostă 1 Mai), nr. 67 şi 69, cuprins în C.F. nr. 402201, 
topo. nr. 2512, 2513, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 91 
 

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 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 


