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

 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind alegerea comisiei de validare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată – adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

ARTICOL UNIC  -  Se alege comisia de validare a  mandatelor 
consilierilor locali declaraţi aleşi la data de 05.06.2016, pe întreaga durată a 
mandatului consiliului local, în următoarea componenţă : 

 
1.  Ferescu Laura Mărioara 

2. Siminiuc Tatiana 

3. Kaşa Ioan Tiberiu 

4. Fechete Sandu Marian 

5. Tinei Valentin 

 

 
 PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 
           
 
 
ASISTENŢI 
 
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                        SECRETAR  
                         Niţoi Ionel 
Nr. 116  din 23 iunie 2016 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA    
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind  validarea mandatelor consilierilor locali 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere procesul verbal al comisiei de validare din data de 

23.06.2016; 
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată – adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Articol unic: Se validează mandatele următorilor consilieri locali 
aleşi la data de 05.06.2016: 

1. Böss Hademar-Gunthard ...................... ............. P.S.D. 
2. Buduran Maria Andra ..........................................P.S.D. 
3. Ciofiac Ioan ......................................................... P.N.L. 
4. Ciuciulete Petru ....................................................P.N.L. 
5. Fechete Sandu Marian ......................................... U.N.P.R. 
6. Ferescu Laura – Mărioara..................................... P.N.L. 
7. Flore Gheorghe Cristian ....................................... P.N.L. 
8. Gorgan Daniel ...................................................... P.S.D. 
9. Kasa Ioan Tiberiu .................................................U.D.M.R. 
10. Meszaroş Ştefan....................................................U.D.M.R. 
11. Persecă Larion - Ioan .......................................... P.S.D. 
12. Prcsina Iancu – Constantin  ................................ P.N.L 
13. Scrob Radu Nicolae..............................................P.N.L 
14. Siminiuc Tatiana ... ............................................ P.E.R. 
15. Tabeică Neculai................................................... P.N.L. 
16. Tinei Valentin ....................................................  P.S.D. 
17. Toth Gabor .......................................................... U.D.M.R. 

 
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 
 
 
ASISTENŢI 
 
                            CONTRASEMNEAZ Ă, 
                        SECRETAR  
                         Niţoi Ionel 
Nr. 117  din 23 iunie 2016 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA   
 
 

HOTĂRÂRE   
privind  declararea  constituirii Consiliului local  al Oraşului 

Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere Hotărârea nr.      din 23 iunie 2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor locali; 
În temeiul prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată – adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Articol unic : Se declară legal constituit Consiliul Local al Oraşului 
Jimbolia, în următoarea componenţă : 

1. Böss Hademar-Gunthard ...................... ............. P.S.D. 
2. Buduran Maria Andra ..........................................P.S.D. 
3. Ciofiac Ioan ......................................................... P.N.L. 
4. Ciuciulete Petru ....................................................P.N.L. 
5. Fechete Sandu Marian ......................................... U.N.P.R. 
6. Ferescu Laura – Mărioara..................................... P.N.L. 
7. Flore Gheorghe Cristian ....................................... P.N.L. 
8. Gorgan Daniel ...................................................... P.S.D. 
9. Kasa Ioan Tiberiu .................................................U.D.M.R. 
10. Meszaroş Ştefan....................................................U.D.M.R. 
11. Persecă Larion - Ioan .......................................... P.S.D. 
12. Prcsina Iancu – Constantin  ................................ P.N.L 
13. Scrob Radu Nicolae..............................................P.N.L 
14. Siminiuc Tatiana ... ............................................ P.E.R. 
15. Tabeică Neculai................................................... P.N.L. 
16. Tinei Valentin ....................................................  P.S.D. 
17. Toth Gabor .......................................................... U.D.M.R. 

 
 
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 
           
 
ASISTENŢI 
 
                            CONTRASEMNEAZ Ă, 
                        SECRETAR  
                         Niţoi Ionel 
Nr.  118    din 23 iunie 2016 
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           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 alin. (1) şi art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
 
Domnul Tabeică Neculai se alege preşedinte de şedinţă 

începând cu data de  23 iunie 2016, pentru o perioadă de 2 luni. 
 

  
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 
 
 
ASISTENŢI 
 
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                        SECRETAR  
                         Niţoi Ionel 
Nr.   119   din 23 iunie 2016 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL  TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI J I M B O L I A  
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind alegerea viceprimarului  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Având în vedere procesul verbal al comisiei de validare, 

referitor la rezultatul votului secret exercitat de consilieri; 
 În temeiul prevederilor art. 57 alin. (3) şi art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

 
ARTICOL UNIC 
 
D-l  Toth Gabor se alege în funcţia de viceprimar al oraşului 

Jimbolia. 
 
 

Nr.   120   din 23 iunie 2016 
 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         ________________________         
 
 
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
   SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 23 iunie 2016 în şedinţa de constituire  Consiliului local al 
oraşului Jimbolia, rezultat în urma alegerilor locale din 05 iunie 2016 
 
 

În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr. 485/17.06.2016 a fost 
convocată şedinţa de constituire a Consiliului local al oraşului Jimbolia rezultat în urma 
alegerilor locale din data de 05 iunie 2016. 

D-l Postelnicu Darius Adrian dă cuvântul d-lui prefect Mircea Băcală. 
D-l Prefect verifică dacă este întrunit cvorumul necesar desfăşurării şedinţei, 

respectiv 2/3 din numărul consilierilor aleşi. 
 D-l Seretar precizează că din cei 17 consilieri sunt prezenţi 16, al 17-lea consilier 

fiind absent motivat (plecat în străinătate înainte de convocarea şedinţei). 
D-l Prefect precizează că în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 administraţiei publice locale republicată și actualizată, lucrările şedinţei de 
constituire a consiliului local sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi 
consilieri dintre cei mai tineri. 

D-l Secretar precizează că în urma consultării dosarului de alegeri cel mai în 
vârstă consilier este d-l Tabeică Neculai şi cei mai tineri consilieri sunt d-l Fechete Sandu 
Marian şi d-şoara Buduran Maria Andra  

Se supune la vot ca şedinţa să fie prezidată de cei trei consilieri, conform 
prevederilor legii şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Prezidiul astfel ales este invitat să preia conducerea şedinţei. 
D-l Tabeică deschide lucrările şedinţei şi prezintă  

 
ORDINEA DE ZI  

 
1. Alegerea comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 
3. Depunerea jurământului de către consilieri. 
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă. 
5. Alegerea viceprimarului. 

 
Ordinea de zi supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
În continuare se trece la punctul 1 din ordinea de zi – alegerea comisiei de 

validare - şi d-l Tabeică propune ca din comisia de validare să facă parte 5 consilieri. 
Propunerea d-lui Tabeică supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Toth îl propune pe d-l Kasa. 
D-l Ciofiac o propune pe d-na Ferescu. 
D-l Persecă îl propune pe d-l Tinei . 
D-na Ferescu o propune pe d-şoara Siminiuc. 
D-l Scrob îl propune pe d-l Fechete. 
 
Propunerile făcute supuse la vot s-au aprobat cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 116 
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Comisia de validare este rugată să se retragă, să-şi aleagă un preşedinte şi un 

secretar şi să examineze legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarului înaintat de 
biroul electoral de circumscripţie. 

 
 
După pauză, comisia de validare revine şi d-na Ferescu, care a fost aleasă 

preşedinte a comisiei de validare, prezintă Procesul verbal comisiei de validare şi 
propune spre validare, în ordinea alfabetică,  următorii consilieri : 

 
18. Böss Hademar-Gunthard ...................... ............. P.S.D. 
19. Buduran Maria Andra ..........................................P.S.D. 
20. Ciofiac Ioan ......................................................... P.N.L. 
21. Ciuciulete Petru ....................................................P.N.L. 
22. Fechete Sandu Marian ......................................... U.N.P.R. 
23. Ferescu Laura – Mărioara..................................... P.N.L. 
24. Flore Gheorghe Cristian ....................................... P.N.L. 
25. Gorgan Daniel ...................................................... P.S.D. 
26. Kasa Ioan Tiberiu .................................................U.D.M.R. 
27. Meszaroş Ştefan....................................................U.D.M.R. 
28. Persecă Larion - Ioan .......................................... P.S.D. 
29. Prcsina Iancu – Constantin  ................................ P.N.L 
30. Scrob Radu Nicolae..............................................P.N.L 
31. Siminiuc Tatiana ... ............................................ P.E.R. 
32. Tabeică Neculai................................................... P.N.L. 
33. Tinei Valentin ....................................................  P.S.D. 
34. Toth Gabor .......................................................... U.D.M.R. 

 
D-l Tabeică supune aprobării validarea fiecărui consilier în parte, în ordinea 

alfabetică şi cu câte 16 voturi „pentru” şi câte o „abţinere”, iar pentru d-l Meszaros Ştefan 
(absent motivat) cu 16 voturi „pentru”  se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 117 
 

Consilierii validaţi se prezintă, în ordinea alfabetică, în faţa unei mese special 
amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Fiecare consilier pune 
mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, şi va da citire 
jurământului “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Jimbolia. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!”, după care va semna jurământul de credinţă, în două exemplare. 

D-l Secretar face menţiunea că mandatul d-lui Meszaros a fost validat, iar acesta 
va depune jurământul la prima şedinţă la care va fi prezent. 

După depunerea jurământului d-l Tabeică declară Consiliul legal constituit şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 118 
 

D-l Tabeică precizează că de acum trebuie ales preşedinte de şedinţă, pe perioadă 
de 2 luni. 

D-Ciofioac propune ca  d-l Tabeică să fie ales preşedinte de şedinţă. 
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Propunerea supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 119 

 
În continuare se trece la punctul 5 din ordinea de zi – Alegerea viceprimarului. 
D-l Kasa îl propune pentru funcţia de viceprimar pe d-l Toth Gabor. 
D-l Persecă îl propune pentru funcţia de viceprimar pe d-l Tinei Valentin. 
În ordinea propunerilor se completează buletinele de vot pentru alegerea 

viceprimarului şi se stabileşte modalitatea de votare – prin înscrierea cuvântului „DA” în 
rubrica – opţiuni. 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat să verifice legalitatea alegerii viceprimarului 
comisia de validare. 

Consilierii  votează într-un loc special amenajat, pentru alegerea viceprimarului. 
 
După deschiderea urnei şi numărarea buletinelor de vot, d-na Siminiuc, secretarul 

comisiei de validare, prezintă procesul verbal al comisiei de validare a alegerii în funcţia 
de viceprimar cu: 

- 10 voturi „pentru” d-l Toth Gabor 
-    5 voturi „pentru ” d-l Tinei Valentin 
-    1 vot nul. 

Şi propune  alegerea în funcţia de viceprimar a d-lui Toth Gabor şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 120 
 

În final, d-l Tabeică anunţă că la următoarea şedinţă a consiliului local se vor 
organiza comisiile de specialitate. Tot în cadrul următoarei şedinţe urmează a fi adoptat 
Regulamentul privind funcţionarea Consiliului local pentru următorii patru ani. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Tabeică mulţumeşte celor prezenţi 
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       Tabeică Neculai 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 
 


