
 
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. 7826 din 12.09.2016 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 vacant şi scoaterea acestuia la concurs: 

- din asistent medical principal laborator, poziţia 128 din Statul de funcţii , în post 
de asistent medical generalist la Compartimentul Laborator, Analize Medicale; 

 Art. 2. - Se aprobă scoaterea la concurs a următorului post vacant existent la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, îngrijitoare de curăţenie la Farmacia cu circuit închis, poz. 116 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. 8255  din 20.09.2016 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 0,21 

mii lei, se reduce punctul 2 – Defribrilator (Spital) cu suma de 34,73 mii lei, reduce punctul 3 – 
Monitor funcţii vitale (Spital) cu suma de 12 mii lei, se reduce punctul 5 – Electrocauter 
(Spital) cu suma de 1 mie lei, se suplementează punctul 7 – Pupinel (Etuvă) (Spital) cu suma 
de 1 mie lei, se reduce punctul 8 – Sistem litotriţie (Spital) cu suma de 2 mii lei, se reduce 
punctul 9 – Calandru (Spital) cu suma de 8 mii lei, se suplimentează punctul 10 – Sistem de 
avertizare incendii (Spital) cu suma de 14,20 mii lei, se reduce punctul 11 – Sistem alertare 
personal medical la patul pacientului (Spital) cu suma de 34,56 mii lie, se reduce punctul 12 – 
Lampă scialitică cu suma de 1 mie lei, se reduce punctul 13 – Ciocan rotopercutor (picamer) 
cu sumă de 0,5 mii lei, se reduce punctul 14 – Motocoasă cu sumă de 0,7 mii lei, se adaugă un 
punct nou 15 – Pensă cistoscop în sumă de 3,5 mii lei, se adaugă un punct nou 16 – Baie 
galvanică cu 4 celule în sumă de 22 mii lei, se adaugă un punct nou 17 – Cadă cu duş subacval 
în sumă de 54 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 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 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.   6879/20.09.2016 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune 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; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin. (2) şi 
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii, 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. 

Art. 2.  – Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilan, este liber de sarcini, 
nu a fost revendicat de foştii proprietari, are categoria de folosinţă – neproductiv. 

Art. 3.  -  Se aprobă dezlipirea unei suprafeţe de 370 mp din suprafaţa totală de 
3.529 mp teren înscris în CF nr. 403425, topo. 259/3/2/1/1 , în vederea amenajării unei 
intrări comune la parcelele vecine.  

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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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. 8314 din 20.09.2016 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) Dezlipire teren: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, situat în str. Lorena, nr. 29, înscris în CF nr. 
226 Jimbolia, nr. topo. 2586/1,2, 2588/2 în suprafaţă de 1405 mp în 
două parcele, o parcelă în suprafaţă de 300 mp şi o parcelă în suprafaţă 
dede 1.105 mp. 

2. Imobil în oraşul Jimbolia, situat în str. Republicii, nr. 37, înscris în CF 
nr. 401123 Jimbolia, nr. topo. 2235, în suprafaţă de 3.467 mp în 2 
parcele (o parcelă în suprafaţă de 170 mp şi o parcelă în suprafaţă de 
3.297 mp) 

Art. 2. – 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2017, de la bugetul local, 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, constituirea Comisiei de evaluare 
şi selecţionare,precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a 
Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 8320 din 20.09.2016 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se 
propune aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2017, de la bugetul local, 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, constituirea Comisiei de evaluare 
şi selecţionare,precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a 
Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile 
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă liniile prioritare pentru subvenţionarea în anul 2017, de la bugetul local, 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, a asociaţiilor şi 
fundaţiilor, a unităţilor de asistenţă socială, aşa cum sunt clasificate în Nomenclatorul instituţiilor de 
asistenţă socială, pentru categoriile de persoane beneficiare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art. 2  - Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor 
primi subvenţii, care va avea componenţa prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
     Art. 3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi 
selecţionare, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 4 - Se aprobă Grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzută în anexa nr. 4, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială; 
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor privind angajarea şi promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a 
personalului contractual din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8321  din  20.09.2016 al Serviciului Public de Asistenţă Socială  

prin care se propune  aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor privind 
angajarea şi promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 şi ale Legii nr. 284/2010; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit.”b”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. 

„b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale din cadrul Căminului pentru 
persoanele vârstnice Jimbolia, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade sau trepte 
profesionale pentru personalul contractual din cadrul Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, 
prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  – Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 
salariaţilor (personal contractual) din cadrul aparatului propriu al Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  – Se aprobă modelul fişei de aprociere/evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale angajaţilor din cadrul aparatului propriu al Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 . – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 26 din 21.02.2013, se 
abrogă 

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi      
contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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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. Aurel Vlaicu, nr. 9, cuprins în C.F. nr. 405194, topo. nr. 496, 
497, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8173  din  15.09.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Aurel Vlaicu, nr. 9, cuprins în C.F. nr. 405194, topo. nr. 496, 497, 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 Nedelea Stancu şi  

Nedelea Elena a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Aurel Vlaicu, nr. 9, cuprins 
în C.F. nr. 405194, topo. nr. 496, 497, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 373 
mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 128 mp curte şi 175 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 scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Blemovici Petru aflat în 
stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 8176 din 15.09.2016 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 350 lei, 
reprezentând amendă, aplicată debitorului Blemovici Petru cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 36, care a decedat în data de 18.02.2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 350 lei,  
reprezentând amendă, aplicată debitorului Blemovici Petru, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 36, care a decedat în 18.02.2016. 
 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA  
 
 

HOTĂRÂREA 
de modificare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 129 din 20.07.2006 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 

Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, ap. 2 cumpărat  în baza Legii nr. 112/1995 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Având în vedere referatul nr. 8177 din 15.09.2016 al Serviciului administraţie publică 

locală prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 129 
din 20.07.2006 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, ap. 2 cumpărat  în baza Legii nr. 112/1995; 
 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. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 129 din 20.07.2006 privind  
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 85, ap. 2 cumpărat  în baza Legii nr. 112/1995 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului Gârbaci Nichifor-Ionel, 
a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 85, ap. 2,  în 
suprafaţă de 128 mp., cuprins în C.F. col. nr. 3295, ind. nr. 9743,  nr. top. 2658, 2659/II  care 
a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 289 mp.(35 mp – curte, 254 mp 
- grădină), va plăti chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere.” 

 
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;  
- D-lui Gârbaci Nichifor Ionel 

 
      Nr.  167 din  22 septembrie 2016                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Böss Hademar-Gunthard 
     
                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
 
 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 22 septembrie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
 

    Preşedinte de  şedinţă: d-l Böss Hademar-Gunthard. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Abesentează: d-l Ciofiac Ioan şi d-şoara Buduran Maria Andra. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian, primar şi d-l Niţoi Ionel, 

secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 503 din 14.09.2016. 
 

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 finanţate din bugetul instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2016. 

3. Proiect de hotărâre 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. 

4. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionare în anul 2017 de la 
bugetul local, 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, constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
care vor primi subvenţii,  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei şi a 
Grilei de evaluare. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului pentru stabilirea principiilor 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului  situat 
în oraşul Jimbolia, str. Aurel Vlaicu, nr. 9, cuprins în C.F. nr. 405194, topo nr. 496, 497. 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Ion Slavici, nr. 85, ap. 3,  cuprins în C.F. nr. 402136-C1-U1 propus spre vânzare.  

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 1, C.F. 400788-C1-U1 propus spre vânzare. 

10. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Blemovici Petru, aflat în 
stare de insolvabilitate. 

11. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 129 din 20 iulie 2006 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, ap. 2 cumpărat  în baza Legii nr. 
112/1995. 

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

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 147 din 25 august 2016 preşedinte de şedinţă 



este d-l Böss Hademar-Gunthard. 
D-l Böss supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 25 august 2016 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
D-l Böss supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 13 septembrie 2016 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Böss supune aprobării ordinea de zi, cu menţiunea că punctele 8 şi 9 de pe ordinea de zi nu 

se discută,  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 159 
 

D-l Böss prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul  
institu ţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, 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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 160 

 
D-l Böss 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 Prcsina – după cum am discutat aseară la şedinţa de comisie, rog executivul ca în 

contractual de concesiune să se specifice că obiectivul care trebuie construit este hală de producţie. 
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 161 

 
D-l Böss 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 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 Prcsina – aseară ne-am deplasat la faţa locului. O persoană solicită o suprafaţă de 300 mp 

pentru construirea unor anexe şi cealaltă persoană solicită 170 mp unde deja s-a construit o construcţie 
mare. 

D-l Meszaros – aceste lucrări de cadastru sunt foarte scumpe, să urmărim dacă sunt necesare 
sau să fie plătite de cel care doreşte dezmembrarea. 



D-l Kasa – trebuie să identificăm unde se află parcela de 300 mp solicitată la punctul 1 din 
proiectul de hotărâre. Să vină cineva de la Serviciul de Urbanism să ne explice, apoi putem să ne 
pronunţăm. 

D-l Tinei  – anul trecut s-a făcut o lucrare de cadastru general în oraşul Jimbolia. Nu am primit 
şi noi documentaţia? 

D-l Postelnicu – nu am primit documentaţia pentru că nu noi am finanţat lucrarea. Din câte ştiu, 
firma care a efectuat măsurătorile nu a primit bani de la Consiliul Judeţean şi de la Ministerul 
Dezvoltării. 

 
 
 
D-l Moga – terenul de 300 de mp solicitat pentru construire anexe, pe str. Lorena, se află în 

continuarea terenului unde este construită casa, este un loc înfundat. 
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 162 

 
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea liniilor prioritare pen tru subvenţionare în 
anul  

2017 de la bugetul local, 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, constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
care vor primi subvenţii,  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei şi a 
Grilei de evaluare. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 163 

 
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea modific ării Regulamentului pentru 
stabilirea  

principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale 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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 164 

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

situat în oraşul Jimbolia, str. Aurel Vlaicu, nr. 9, cuprins în C.F. nr. 405194, topo nr. 496, 497. 
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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 165 

 



D-l Böss prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Blemovici 
Petru,  

aflat în stare de insolvabilitate. 
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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 166 

 
D-l Böss prezintă referatul privind modificare şi completare a art. 1 al Hotărârii 
Consiliului  

Local Jimbolia nr. 129 din 20 iulie 2006 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului 
aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, ap. 2 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 Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 167 

 
Se trece la probleme ale comiisiilor de specialitate: 
D-l Prcsina – aveţi informaţii în legătură cu demolarea fostei centrale de pe str. Republicii? 
D-l Postelnicu – căutăm pe SEAP oferte pentru demolare, dar nu se înscrie nimeni. 

 
Se trece la Diverse: 
D-l Böss – este prezentă în sală domnişoara Oprea căreia îi dau cuvântul. 
D-şoara Oprea – domnul primar ştie despre ce este vorba. În calitate de cetăţean al acestui 

oraş, vreau să vă atrag atenţia în legătură cu proiectul cu centrul civic. Este o problemă de importanţă 
locală şi acest proiect ar fi trebuit să fie supus discuţiei publice . Eu nu am cunoştinţă de o asemenea 
şedinţă publică. 

D-l Postelnicu – eu v-am explicat că este un proiect vechi, aprobat acum mai mulţi ani. 
D-şoara Oprea – eu nu primesc buletinul informativ, probabil pentru că stau la etajul doi şi 

aflu din diferite surse că urmează să fie omorâţi nişte arbori, care fac parte din patrimoniul acestui oraş. 
Aceşti arbori nu cer nimic, decât din când în când să îi toaletăm, să le tăiem ramurile uscate. În rest ei 
nu fac decât să ne facă viaţa mai uşoară, să cureţe aerul pe care tot noi îl poluăm. Cred că trebuie să 
ţineţi cont de asta şi să nu renunţaţi atât de uşor la aceşti arbori. 

D-l Postelnicu – noi nu ţinem neaparat sau nu ne-am propus să tăiem arbori. Dacă găsim alte 
soluţii, cu siguranţă le vom aplica. Am solicitat acordul Agenţiei de Mediu şi aşteptăm soluţiile lor. 

D-l Meszaros – luaţi legătura cu Serviciul Urbanism să vedeţi exact despre ce este vorba în 
proiect. 

D-şoara Oprea – de asta insist şi repet, acest proiect trebuie arătat publicului, aş fi vrut să văd o 
planşă, să fie afişată undeva. 

D-l Kasa – am tot respectul pentru iniţiativa dumneavoastră. Pentru a purta o discuţie în şedinţă 
de consiliu local trebuie să fim deosebit de documentaţi, iar discuţiile cu “am auzit, “mi s-a spus” pot fi 
greşite. Acele discuţii sunt pe stradă, în consiliu este “ştiu”, nu “credem”. Definitiv sunt de acord cu 
dumneavoastră în ceea ce priveşte situaţia momentană la capitolul arbori şi pomi. În consiliu vă asigur 
că discutăm deja de trei-patru ani de cât de rău arată oraşul din punctul acesta de vedere şi ne chinuim 
şi ne străduim să vedem ce paşi trebuie să facem pentru a schimba imaginea oraşului. Din acest punct 
de vedere avem nevoie de sprijinul comunităţii. 

D-l Tinei  – cred că este momentul să reînfiinţăm Consiliul Consultativ pentru a face un canal de 
comunicare. Nu toţi cetăţenii au mediu online, nu toţi cetăţenii citesc presa scrisă şi astfel acesta ar fi 



un mod de comunicare. 
D-l Gorgan – dosarele cu acest proiect sigur le găsiţi la d-l primar sau la d-l Gain. Este un 

proiect stufos şi foarte vechi. 
D-şoara Oprea – o planşă aş fi dorit să văd. Nu ştiu nici măcar numele arhitectului. 
D-l Postelnicu – nici eu nu ştiu numele arhitectului, proiectul l-am moştenit de la administraţia 

trecută. 
D-l Persecă – la şcoala din Futok este o haită de câini care reprezintă un pericol pentru copii. 
D-l Postelnicu – chiar ieri am avut o acţiune de ridicare a câinilor fără stăpân. 
D-şoara Siminiuc – cetăţenii se întreabă: 

• când se vor finaliza lucrările la canalizare? 
• când se vor reface trotuarele şi partea carosabilă? 
• Când se va face curăţenie pe spaţiul public? 
• Când vor fi sancţionaţi cei care aruncă gunoiul pe spaţiul public? 
• Dacă se poate monta o copertină deasupra rastelului de bicicletă la şcoală de pe str. 

Lorena? 
• Iedera a inundat mulţi copaci şi iedera este o planta parazită, o să moară copacii şi 

rămânem cu iedera. 
D-şoara Siminiuc – în legătură cu propunerea d-lui Tinei  de reînfiinţare a Consiliului 
Consultativ, eu  

ştiu că fiecare consilier local are obligaţia de a discuta cu cetăţenii. Cine a permis celor de la Enel să 
taie copacii şi cine a plătit pentru asta? 

D-l Postelnicu – au voie să taie tot ce se află sub reţelele de medie tensiune, asta este legislaţia 
lor  

specifică. În legătură cu problemele de la şcoli, aceste instituţii au directori care trebuie să sesizeze 
orice problemă. În legătură cu canalizarea, această lucrare a fost licitată şi contractată de către Aquatim, 
ca şi termen de execuţie ar fi trebuit să fie terminată deja. Două din cele patru firme au denunţat 
contractual. Acest lucru presupune reluarea licitaţiei care poate dura chiar şi 2 ani. Pentru deranjul făcut 
de aceste firme, cei de la Aquatim ne-au asigurat că vor folosi garanţia de bună execuţie şi vor face 
remedierile necesare până la reluarea lucrărilor. 
 D-l Gorgan – în legătură cu canalizarea, vă rog să discutaţi cu cei de la Aquatim, să schimbe 
indicatorii din proiect înainte să scoată lucrările la licitaţie, în caz contrar vom ajunge la aceeaşi 
situaţie. 

D-l Böss – dumneavoastră solicitaţi să schimbe proiectul. Credeţi că se poate după ce în 
jumătate de oraş s-a săpat la 6 m acum să se sape la 3m? 

D-l Gorgan – nu este executat jumătate, abia dacă este o treime. 
D-l Postelnicu – noi combatem nişte proiecte făcute de specialişti. 
D-l Tinei  – până la următoarea şedinţă de consiliu aş vrea să văd şi eu un raport scris cu cât s-a 

recepţionat din această lucrare. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Böss 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,  
 Böss Hademar-Gunthard 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 

 


