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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 6813 din 20.07.2016 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 transformarea următorului post temporar vacant şi scoaterea acestuia la 
concurs: 

- din asistent medical generalist, poziţia 49 din Statul de funcţii , în post de infirmieră  
la Compartimentul Obstetrică Ginecologie; 

 Art. 2. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, îngrijitoare de curăţenie la Compartimentul Obstetrică Ginecologie, 
poz. 56 din Statul de funcţii; 

- un post, temporar vacant, medic specialist neurologie la Secţia Medicină Internă, 
poz. 5 din Statul de funcţii; 

- un post, vacant, registrator medical la Birou Statistică, poz. 148 din Statul de funcţii; 
- un post, vacant, asistent medical generalist la Ambulator Integrat, poz. 201 din Statul 

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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6874 din 26.07.2016 al Serviciului Urbanism  şi  

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016, după cum urmează : 
- La Cap. C – Dotări, se reduce punctul 1 – Electrocardiograf (Spital) cu suma de 3  

mii lei, se reduce punctul 2 – Defribrilator (Spital) cu suma de 5,37 mii lei, reduce punctul 3 – 
Monitor funcţii vitale (Spital) cu suma de 12 mii lei, se reduce punctul 4 – Infuzomat (Spital) cu 
suma de 1 mie lei, se reduce punctul 5 - Electrocauter (Spital) cu suma de 16,40 mii lei, se 
reduce punctul 6 – Microcip binocular (Spital) cu suma de 6.5 mii lei, se suplimentează punctul 
9 – Calandru (Spital cu suma de 10 mii lei, se adaugă un nou punct 12 – Lampă scialitică în 
suma de 32.5 mii lei, se adaugă un nou punct 13 – Ciocan rotopercutor (picamer) în sumă de 5 
mii lei, se adaugă un nou punct 14 – Motocoasă în sumă de 3.5 mii lei, rezultând  un Total Cap. 
C de 330,19 mii lei și un Total General de 334,19 mii lei. 

Art. 2.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

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

  
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

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

Văzând referatul nr. 26873 din 26.07.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2016; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

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

bugetul local pe anul 2016, după cum urmează:                     
 
                                                                                                            -mii lei- 

         COD       TRIM.  
                        III 
VENITURI-TOTAL                   6,83 
1. Alte transferuri voluntare      371050     6,83 
 
CHELTUIELI-TOTAL                   6,83 
1. Sănătate        6610      6,83 
 - cheltuieli de capital      661070     6,83 
  
 

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

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

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 36, cuprins în C.F. nr. 405117, topo. nr. 4777, 
4778, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6866  din  20.07.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 36, cuprins în C.F. nr. 405117, topo. nr. 4777, 4778, 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 Craiter Gabriela şi  

Craiter Cosmin a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 36, cuprins 
în C.F. nr. 405117, topo. nr. 4777, 4778, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 
438 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 168 mp curte şi 164 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 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea reprezentantului oraşului Jimbolia în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri TIMI Ş 
 
 

Consiliul local oraşului Jimbolia 
              Având în vedere referatul nr. 5932 din 26.07.2016 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor din judeţul TIMIŞ 

"Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri TIMIŞ"(ADID); 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin.(2) lit.(d), alin. (6) lit. „a” pct. 9 şi art. 125 alin. (l) din  
Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. – Se desemnează domnului Postelnicu Darius Adrian, Primarul oraşului Jimbolia, 
cetăţean român, născut la data de  21.02.1971 în Jimbolia, cu domiciliul în Jimbolia, str. 
Emerich Bartzer nr. 16, posesor al CI, seria TM, nr. 878017, eliberat de SPCLEP Jimbolia la 
data de 02.02.2011, să participle la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Jimbolia 
orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv al ADID Timiş, 
precum şi orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcţionări a ADID Timiş. 
 

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 urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- ADID Timi ş. 
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Contrasemnează 
      Secretar 
     Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7020 din 26.07.2016 al Consilierului primarului oraşului  

Jimbolia, prin care se propune aprobarea Înţelegerii de cooperare între oraşul Jimbolia, 
judeţul Timi ş din România şi oraşul Mórahalom, judeţul Csongrád din Ungaria. 
 Având în vedere art. 15 şi 16 din Legea 215/2011 a administraţiei publice  
locale, republicată şi actualizată; 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei publice nr. 35368/15.04.2016 şi de avizul conform al Ministerului Afacerilor 
Externe nr. H2-1/1571 din 22.04.2016; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

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

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante existente la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 6942 din 26.07.2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unor 
posturi vacante existente la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile HG nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor 
vacantate dupa data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asisteţă socială; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi 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 scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia: 

- Asistent social – 1 post; 
- Ergoterapeut – 1 post; 
- Infirmier ă – 1 post; 
- Îngrijitoare – 2 posturi; 
- Lucr ător bucătărie – 1 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; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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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. 6929 din 22.07.2016 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. 6882 din 
21.07.2016; 

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 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 28 iulie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Tabeică Neculai. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Abesentează: d-l Kasa şi d-l Meszaros Ştefan. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian, d-l Niţoi Ionel, secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 443 din 21.07.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016. 

4.  Proiect de hotărâre privind privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul, situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia, în suprafaţă de 11.055 mp din 25.382 mp, cuprins în C.F. 404634 
, propus spre vânzare. 

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia, înscris în CF 404634, în suprafaţă de 11.055 mp din 25.382 mp. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune teren nr. 4945 din 
26.10.2006 încheiat cu S.C. Dafon Dyke S.R.L. 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru unele terenuri, în vederea 
retrocedării acestora, conform Legii 10/2001. 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului  situat în 
oraşul Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 36, cuprins în C.F. nr. 405117, topo 4777, 4778 cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995. 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Jimbolia 
în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş. 

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

11. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
12. Probleme ale Primăriei.  
13. Diverse.             

 
Şi plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante existente la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, personal 
contractual, existent la Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia. 

 
 
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 119 din 23 iunie 2016 preşedinte de şedinţă este 
d-l Tabeică Neculai. 

D-l Tabeică supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 30 iunie 2016 care se aprobă 



cu  unanimitate de voturi.  
D-l Tabeică supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 13 iulie 2016 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Tabeică supune aprobării ordinea de zi, cu menţiunea că punctul 7 nu se discută, care se 

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

 
D-l Tabeică 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 Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 139 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului  
institu ţiilor publice finan ţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 140 

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

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 141 

 
D-l Tabeică prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul,  

situat în intravilanul ora şului Jimbolia, în suprafaţă de 11.055 mp din 25.382 mp, cuprins în C.F. 
404634 , propus spre vânzare. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – dacă această firmă are ca şi clienţi Sumida şi Primăria Jimbolia, este normal  să 

facă raport de evaluare pentru aceste două entităţi? 
D-l  Böss – mai ales la preţ minim. Firma aceasta a propus preţul minim pe metru pătrat. De ce să 

piardă primăria Jimbolia 15-20 mii Euro? 
D-l Postelnicu – sunt două lucruri total diferite. 
D-l Gorgan – eu am întrebat altceva. Firma Saurocad are ca şi clienţi firma Sumida cu care are 

contracte şi Primăria Jimbolia. Este normal ca această firmă să facă raport de evaluare pentru cele două 
entităţi? 

D-l Niţoi – este normal ca orice firma autorizată conform legii să poată să facă evaluarea. Aici nu 
este vorba de un avocat care apără doi clienţi în acelaşi proces. Evaluatorul trebuie să fie obiectiv, 



evaluarea se face după nişte formule, trebuie să respecte nişte norme legale. 
D-l Gorgan – apreciez ce face Sumida pentru jimbolieni şi pentru oraş, dar cred că executivul 

trebuie să fie mult mai atent la alegerea firmei de evaluare pentru că eu ca şi consilier nu pot lucra în 
primărie, aşa mi se pare normal ca Saurocad să nu aibă contracte cu Sumida sau cu Primăria Jimbolia. 
Dacă ne uităm pe site-ul firmei vedem la portofoliu atât firma Sumida cât şi Primăria Jimbolia. Nu mi se 
pare normal  şi legea nu îmi permite ca eu să fiu şi consilier local şi funcţionar public. Atunci nu mi se 
pare normal şi pot să înţeleg anumite lucruri. Cred că executivul ar fi trebuit să fie mult mai atent la 
aceste amănunte şi ca atare mă voi abţine la acest lucru pentru că, în primul rând am doar o singură 
ofertă  de la o firmă care are legături cu ambele entităţi şi nu am de unde alege. Gândiţi-vă în felul 
următor: că un alt raport de evaluare nu ar fi stricat şi am fi putut alege oferta cea mai bună, pentru că 
jimbolienii vor rămâne în acest oraş, dar Sumida nu ştiu dacă va mai fi peste 15-20 ani în Jimbolia. 

D-l Prcsina – colegul nostru cred că vrea să spună că ar fi un conflict de interese. Nu cred că 
există aşa ceva. Dacă ar fi participat aseara la şedinţa comisiei de urbanism ar fi auzit propunerea 
referitoare la acest caz. Este o hotărâre a consiliului local din anul 2001 care spune că, după ce s-a 
construit obiectivul pentru care a fost concesionat terenul de către o persoană fizică, acesta poate să 
cumpere terenul. În ceea ce priveşte persoanele juridice, unde suprafeţele sunt foarte mari, am venit cu o 
propunere să modificăm acestă hotărâre de consiliu, la persoanele juridice să nu se permită, imediat după 
intabularea construcţiei, cu o aşa mare lejeritate, cumpărarea terenului  de o suprafaţă aşa mare, ci să 
stabilim un termen (10-20 ani). În situaţia economică actuală, unde nu mergem neaparat pe o dezvoltare 
economică, nu ştim care va fi evoluţia societăţii, dacă o să dea faliment sau nu. Această modificare nu se 
poate peste noapte. Trebuie gândit bine şi venit cu un proiect de hotărâre. În ceea ce priveşte conflictul 
de interese nu cred că este vorba de aşa ceva. 

D-l Niţoi – expertul nu este angajat permanent nici la Primăria Jimbolia nici la Sumida. El face 
expertizarea în mod obiectiv. Iar în ceea ce priveşte propunerea d-lui Prcsina, trebuie modificată 
hotărârea de consiliu. Nu putem să nu vindem pe acest motiv, au clauză în contractul de concesiune. 

D-l Böss – acest raport nu este ilegal, dar acest expert a fost influenţat moral  la ambele firme. 
Face aşa să iasă bine tot. Dar Primăria Jimbolia pierde dacă vinde teren la preţul minim în loc de preţul 
maxim. Şi dacă respingem pentru acest motiv şi noi adaptăm propunerea domnului Prcsina, atunci putem 
modifica legea şi nu îl mai dăm. 

D-l Niţoi – nu putem schimba regulile în timpul jocului. 
D-l Böss – dar, dacă respingem acum, el trebuie să facă o cerere nouă, care intră pe regulile noi. 
D-l Niţoi – în contractul de concesiune cu Sumida este prevăzut că se poate vinde terenul după 

construirea obiectivului, nu putem modifica acest lucru chiar dacă noi modificăm hotărârea de consiliu, 
aceste modificări se vor putea aplică numai contractelor care se vor încheia în viitor. Cele încheiate 
anterior trebuie respectate. 

D-l Böss – atunci să scoatem mai mulţi bani de la ei. 
D-l Tinei – haideţi să depăşim momentul şi haideţi să gândim calculat, aşezat ce propunem 

pentru următoarea şedinţă: modificăm modalitatea de vindere a terenurilor şi dăm executivului termen ca 
să propună un proiect de hotărâre în acest sens, sau cerem al doilea raport de evaluare să avem două 
oferte. Haideţi să fim corecţi. 

D-na Ferescu – cred că toată lumea e conştientă că un astfel de raport costă. 
D-l Gorgan – îmi place să ştiu că primăria vinde teren jimbolienilor cu 5 euro/mp. Aş vrea şi eu 

să cumpăr. Dar dacă nu sunteţi atenţi la eficientizarea banului public, pentru că, repet, Sumida poate nu 
va mai fi în Jimbolia peste 15-20 ani, dar jimbolienii vor fi. Dacă suntem dezinteresaţi de acest aspect 
ajungem în situaţia de faţă. Legea spune că trebuie să am trei oferte, unde sunt cele trei oferte? 

D-l Niţoi – ce lege? Spuneţi-ne şi nouă despre ce lege este vorba. 
D-l Postelnicu – sunt uimit că vreţi să blocaţi investiţiile în acest oraş. În toată ţara 

administraţiile locale caută să acorde facilităţi investitorilor, se dă şi teren gratuit pentru investiţii, să se 
creeze noi locuri de muncă. Preţul terenului diferă de la zonă la zonă. Nu putem acuza un evaluator 
acreditat, el răspunde pentru raportul pe care îl face. 

D-l Ciuciulete – prefectura verifică hotărârile. Nicio firmă de evaluare nu va face ilegalităţi. 
D-l Gorgan – nu ne interesează absolut deloc cum putem aduce bani mai mulţi la bugetul local. 

Nu ne interesează nici în momentul de faţă să vedem cum putem dezvolta acest oraş. Nu ne interesează 
absolut deloc. Dacă veneaţi cu două oferte discutam şi alegeam cel mai mare preţ. Faceţi cum 
consideraţi. 

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 9 voturi pentru şi 6 



abţineri (d-l Persecă, d-l Böss, d-l Gorgan, d-şoara Siminiuc, d-l Tinei şi d-şoara Buduran) 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  
concesionat, situat în intravilanul oraşului Jimbolia, înscris în CF 404634, în suprafaţă de 11.055 
mp din 25.382 mp. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 9 voturi pentru şi 6 

abţineri (d-l Persecă, d-l Böss, d-l Gorgan, d-şoara Siminiuc, d-l Tinei şi d-şoara Buduran) 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 3.159 mp din terenul înscris CF nr. 403425, topo. 259/3/2/1/1 pentru 
construire hală de depozitare/hală de producţie. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 – pe ordinea de zi apare prelungirea contractului de concesiune al firmei Dafon Dyke. 

După ce am studiat documentaţia şi legislaţia incidentă ne-am dat seama că acel contract nu mai poate fi 
prelungit şi astfel, având în vedere solicitările pe care le aveţi ataşate la proiectul de hotărâre, propune 
scoaterea la licitaţie a terenului.  

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 10 voturi pentru şi 5 
abţineri (d-l Persecă, d-l Böss, d-l Gorgan, d-l Tinei şi d-şoara Buduran) 

D-l Prcsina –  mai devreme s-a spus că trebuie să aducem mai mulţi bani la buget. În această 
hotărâre s-a propus concesionarea terenului pentru a câştiga nişte bani. Hotărâţi-vă. 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent  
imobilului  situat în oraşul Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 36, cuprins în C.F. nr. 405117, topo 4777, 
4778 cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 142 

 
D-l Tabeică prezintă referatul privind  desemnarea reprezentantului Oraşului Jimbolia în  

Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timi ş. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – pe ordinea de zi scrie reprezentantul Consiliului Local.  
D-l Niţoi – ordinea de zi nu are valoare juridică. Proiectul de hotărâre îl supuneţi la vot. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi “pentru” şi 5 

“abţineri” (d-l Persecă, d-l Böss, d-l Gorgan, d-l Tinei şi d-şoara Buduran) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 143 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind  aprobarea Înţelegerii de cooperare între oraşul  
Jimbolia, judeţul Timi ş din România şi oraşul Mórahalom din Ungaria. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 



D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 144 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante existente  
la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 145 

 
D-l Tabeică prezintă referatul privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post  

vacant, personal contractual, existent la Grădini ţa cu program prelungit Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 146 
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Prcsina – rog executivul să anunţe la CNADNR de groapa care s-a format la intersecţia str. 

Tudor Vladimirescu cu str. Ştefan cel Mare. Aş dori să încercăm să extindem montarea coşurilor de 
gunoi şi în celelalte zone ale oraşului, nu doar pe centru. 

 
Se trece la probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu – vă invităm să participaţi la zilele oraşului şi la sărbătorirea celor 250 de ani de la 

colonizarea şvabilor. 
D-l Böss – pe centru să se facă parcare interzisă pe ambele sensuri. 
D-l Postelnicu – eu sunt de acord. Comisia rutieră poate face propuneri. 
 
Se trece la Diverse: 
D-l Fechete – aş dori să aduc în atenţia consiliului local problema câinilor fără stăpân. Am 

înţeles că există un contract cu o firmă de ecarizaj. Trebuie să vedem dacă nu putem să găsim o soluţie 
mai bună. 

D-l Postelnicu – am avut contract cu firma Danyflor, contract care a expirat. Suntem în 
procedură de achiziţie pe SEAP. 

D-l Fechete – există Legea 258/2013 care prevede obligativitatea înfiinţării unui serviciu 
specializat în acest sens. Aş vrea să iniţiem un proiect de hotărâre, să facem o echipă de lucru, să facem 
un proiect pe care să îl aprobăm şi să rezolvăm problema câinilor fără stăpân. De ce să aducem o firmă 
din exterior. Câinii nu sunt doar din Jimbolia, sunt lăsaţi şi din alte localităţi. Trebuie să gândim cum să 
prevenim acest fenomen. 

D-l Prcsina – sunt de acord, dar trebuie să vedem şi ce facem cu ei. 
D-l Fechete – legea obligă proprietarii de animale să le cipeze. 
D-l Prcsina – să vedem care este finalitatea. 
D-l Postelnicu – avem o colaborare cu primăria din Mórahalom să găsim sursă de finanţare 

pentru aşezăminte pentru animale. Trebuie să ducem şi o campanie de responsabilizare a proprietarilor 
de animale. 



D-l Gorgan – ce investiţii sunt în oraş şi cine le efectuează, ce proiecte, am nevoie de sume. Aţi 
avut acord de mediu pentru tăierea copacului din faţa Bisericii Catolice? 

D-l Toth – a fost o solicitare din partea bisericii. Când s-a lucrat la piste s-au tăiat rădăcinile 
copacului şi astfel era un pericol. 

D-l Gorgan – cine a lucrat la biserica ortodoxă pe bani publici? Sunteţi ordonator de credite. 
D-l Postelnicu – biserica a organizat licitaţia. 
D-l Gorgan – la întreţinerea spaţiilor verzi avem firmă subcontractoare? 
D-l Postelnicu – Peisaj Hosta subcontractează. 
D-l Gorgan – la platoul din faţa bisericii catolice cine lucrează? 
D-l Postelnicu – văd că faceţi pe procurorul. Ştiţi foarte bine cine lucrează. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Tabeică  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,  
 Tabeică Neculai 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


