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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante şi a unui post temporar 
vacant existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 9773 din 13.11.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante şi a unui post 
temporar vacant existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa data de 1 ianuarie 2012 de 
personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din compartimentele 
paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul sanitar; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi art. 115 alin. 
(1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
  
 Art. 1. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante sau temporar vacante 
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, medic specialist pediatrie la Compartiment Pediatrie, poz. 27 din 
Statul de funcţii; 

- un post, vacant, medic specialist oftalmologie la Ambulator Integrat, poz. 192 din 
Statul de funcţii; 

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

- un post, vacant, asistent medical radiologie, ½ normă la Dispensar TBC, poz. 145 
din Statul de funcţii; 

- un post, vacant, muncitor calificat poz. 173 din Statul de funcţii;â 
- un post, temporar vacant, economist la Biroul RUNOS, poz. 160 din Statul de 

funcţii. 
 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; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statului de 
funcţii pe anul 2016, personal contractual, la Căminul pentru persoane 
vârstnice Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 9822 din 15 noiembrie 2016 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea ;i completarea 
Organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 2016, personal contractual, la Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi 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 modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de 

funcţii pentru anul 2016, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- 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 aprobarea transformării postului de administrator patrimoniu din cadrul 
Grădiniţei cu program prelungit Jimbolia, într-un grad profesional superior 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 9003 din 15.11.2016 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea transformării postului de administrator 
patrimoniu din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Jimbolia, într-un grad profesional 
superior; 
 Având în vedere avizul favorabil al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 10.803 din 
19.10.2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată şi art. 1 şi 2 din Ordinul 
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual; 

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 transformarea, în vederea promovării în grad profesional superior, a 
postului ocupat din administrator patrimoniu, grad profesional II, treapta IIS, clasa 45, gradaţia 
5 în administrator patrimoniu, grad profesional I, clasa 54, gradaţia 5. 
  
 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 aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe 
anul 2016 la Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9904 din 10.11.2016 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea statelor de 
funcţii pentru anul 2016 ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor 
autofinanţate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, a O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, actualizată şi a O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b”, art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificare şi completarea Statelor de funcţii ale activităţilor 

finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2016,  conform 
anexelor 1-4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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ROMANIA - JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10060 din 16.11.2016 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei  

Publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2016, după cum urmează: 
                                                                                                                             
- mii lei – 

COD          TRIM IV            
VENITURI – TOTAL                  316,30 
1. Impozit şi taxa pe clădiri       070201 42,00 
2. Impozit şi taxa pe teren       070202          136,00 
3. Taxe judiciare de timbru       070203 12,00 
4. Alte impozite şi taxe pe proprietate     070250 22,00 
5. Sume defalcate din TVA       110202            12,30 
6. Venituri din amenzi      350201 44,00 
7. Sume provenite din finanţarea anilor precedenţi    360232   3,00 
8. Alte venituri        360250            45,00  
CHELTUIELI – TOTAL                  316,30 
1. Autorit ăţi publice        5102  20,00 
 - bunuri şi servicii       510220 20,00 
2. Alte servicii publice generale      5402             50,00 
 - bunuri şi servicii       540220 50,00 
3. Învăţământ        6502             12,30 
 - cheltuieli de personal      650210            12,30 
4. Cultură, recreere şi religie      6702           100,00 
 - bunuri şi servicii       670220          100,00 
5. Asistenţă socială        6802  50,00 
 - transferuri curente       680251 50,00 
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002             84,00 
 - bunuri şi servicii       700220            84,00 
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Dezvoltare zonă rezidenţială cu  
funcţiuni complementare, str. B. P. Haşdeu, oraşul Jimbolia, precum  dezlipire teren 
conform Aviz Consiliul Judeţean Timiş nr. 33 din 30.09.2016 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 9694 din 14.11.2016 al Serviciului urbanism şi  
amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - 
Dezvoltare zonă rezidenţială cu  funcţiuni complementare, str. B. P. Haşdeu, oraşul 
Jimbolia, precum  dezlipire teren conform Aviz Consiliul Judeţean Timiş nr. 33 din 
30.09.2016; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. „c” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  - Dezvoltare zonă rezidenţială cu  
funcţiuni complementare, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, oraşul Jimbolia, proiect cu nr. 
35/2015, realizat de S.C. EURO LEBEN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 2.  – Se aprobă dezlipirea terenului din Jimbolia, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, 
înscris în C.F. nr. 402150, topo. 12828/1-12848/2, conform Avizului Consiliului Judeţean 
Timiş nr. 33 din 30.09.2016 (Planşa – Proprietatea asupra terenurilor nr. 06-U). 

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 urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
-    S.C. EURO LEBEN S.R.L.  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 214 din 19.11.2015 privind închirierea unor suprafeţe de teren, pentru 
amenajarea organizării de şantier, societăţilor comerciale care au contracte de 
execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi 
modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatele nr. 9543 din 10.11.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren, fără licitaţie 
publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru amenajarea 
organizării de şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. 
Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă 
şi canalizare în oraşul Jimbolia”; 

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. – Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 214 din 19.11.2015 se 
modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 2. – Se aprobă închirierea, fără licitaţie publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu 
posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 6.000 mp din terenul în suprafaţă de 7.046 mp din 
oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 403563, nr. topo. 4065, Asocierii S.C. NEXMET S.R.L. – 
MARCONSTRUCT IMPEX SRL, pentru amenajarea organizării de şantier în cadrul 
proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Jimbolia.” 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 
Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, 

pe anul 2016 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Având în vedere  referatul nr. 10.000 din 15 noiembrie 2016  al 

serviciului urbanism, prin care se propune acordarea diplomelor la concursul „Cea mai 
frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2016; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe anul 

2016, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

                ADRESA  
           (STRADA, NR) 

 PROPRIETAR 
 

LOCUL OBŢINUT 

1. Str. Timiş, nr. 18 Preduţ Anne-Mary Diana 1 
2. Str. Dr. Victor Babeş, nr. 11 Borcan Sabin 2 
3. Str. Tudor Vladimirescu, nr. 

132 
Santa Maria 3 

 
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei  Prefectului -  
judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- celor prevăzuţi la art.1 
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9877 din 10 noiembrie 2016 prin care se propune aprobarea 

Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2017; 
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 Agenda cultural – sportivă  a oraşului Jimboli a pe anul 
2017,  conform Anexelor I-II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ   al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare în cadrul verificării extinse a imobilului situat în 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 85, Ap. 3, propus spre vânzare în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 10.044 din 16.11.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

privind  
însuşirea raportului de evaluare în cadrul verificării extinse  a imobilului situat în Jimbolia, str. Ion 
Slavici, nr. 85, ap. 3, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995, fără licitaţie publică, conform 
raportului de evaluare întocmit de către SC ”Gala Consulting” SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare în cadrul verificării extinse pentru imobilul 
înscris  

în CF 402136-C1-U1, situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 85, ap. 3, propus spre vânzare în baza 
Legii nr. 112/1995, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de eval. 
întoc-mit de 

SC Gala 
Consulting SRL 

Supraf. Utilă 
Apartamentul 

3 (mp) 

Supraf. 
anexe 
(mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Ţifui Mihai Str. Ion 
Slavici, nr. 
85, ap. 3 

402136-
C1-U1 

1779&II
I 

Noiembrie 
2016 

34,08 9.57 19.700 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative  
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală  
- Serviciului Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
- D-lui Ţifui Mihai 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare în cadrul verificării extinse a imobilului situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, Ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 10046 din 16.11.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

privind  
însuşirea raportului de evaluare în cadrul verificării extinse a imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 93, ap. 1, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995, fără licitaţie publică, 
conform raportului de evaluare întocmit de către SC  Gala Consulting SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare în cadrul verificării extinse pentru imobilul  
înscris în CF 400788-C1-U1, situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, ap. 1, propus spre 
vânzare în baza Legii nr. 112/1995, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de eval. 
întoc-mit de 

SC Gala 
Consulting SRL 

Supraf. 
utilă 

Apartamentul 
1 (mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Petrovics 
Ecaterina 

Str. Tudor 
Vladimires
cu, nr. 93, 

ap. 1 

400788-
C1-U1 

400788-
C1-U1 

Noiembrie 
2016 

63,48 11.100 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative  
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală  
- Serviciului Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
- D-nei Petrovics Ecaterina 

 
 
    Nr.  193 din 17 noiembrie  2016                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Buduran Maria Andra                    

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare în cadrul verificării extinse a imobilului situat în 
Jimbolia, str. Lorena, nr.6, Ap. 3, propus spre vânzare în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 10045 din 16.11.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

privind  
însuşirea raportului de evaluare în cadrul verificării extinse a imobilului situat în Jimbolia, str. Lorena, 
nr. 6, ap. 3, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995, fără licitaţie publică, conform raportului 
de evaluare în cadrul verificării extinse întocmit de către SC GALA Consulting SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare în cadrul verificării extinse pentru imobilul  
înscris în CF 400559-C1-U3, situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 6, ap. 3, propus spre vânzare în baza 
Legii nr. 112/1995, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii 

rap. de eval. 
întocmit de 
 SC GALA 

Consulting SRL 

Supraf. 
Utilă 

Apartamentul 
3 (mp) 

Valoarea 
clădirii    (lei) 

fără TVA 

1. Drăguţ 
Cristian 
Paulică 

Str. Lorena, 
nr. 6, ap. 3 

400559
-C1-U3 

3261-
3263/III 

Noiembrie 
2016 

95,71 28.900 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative  
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală  
- Serviciului Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
- D-lui Drăguţ Cristian Paulică 

 
 
    Nr.  194  din 17 noiembrie  2016                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Buduran Maria Andra                    

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare în cadrul verificării extinse pentru 

terenului intravilan  situat în Jimbolia, în cotă parte de 11055/25382 mp, propus 
spre vânzare 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

  Văzând referatul 10051/16.11.2016 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare în cadrul verificării extinse a 
terenului concesionat,  ce urmează a fi vândut proprietarului construcţiilor, fără licitaţie 
publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC GALA CONSULTING SRL, prin 
ing. Făt Aurica SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, 

ce urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval/Evaluator  

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesi
onat 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectivul 
construit 

1. SC SUMIDA 
ROMÂNIA 

SRL 

Jimbolia, teren 
intravilan  

 
 
 
404634 

 
 
 

404634 

 
15.11.2016 
SC GALA 
Consulting 

SRL 

 
 
 

D 

 
 
 

11.055/
25382 

 
 
 

274.600 Construire hală 
producţie, depozit 
şi drum de acces 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 

- Serviciului Administraţie Publică Locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale. 
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                 Buduran Maria Andra 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, 
în cotă parte de 11055/25382 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5902 din 15.11.2016  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, în calitate de 
proprietar al construcţiilor de pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 
6645/29.09.2014, situat în Jimbolia, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, prin care se 
propune vânzarea, fără licitaţie publică, îa suprafeţei de 11.055 mp din 25382 mp cu preţul de 
274.600 lei (5,5 euro/mp), conform raportului de evaluare din cadrul verificării extinse 
întocmit de S.C. SC GALA CONSULTING S.R.L, la data de 15.11.2016, la care se va adăuga 
TVA; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către SC SUMIDA 

ROMÂNIA SRL,  a suprafeţei de teren de 11.055 mp din 25382 mp, situată în Jimbolia, 
înscrisă în CF nr. 404634, nr. topo. 404634. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 274.600 lei   (5.5 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare din cadrul verificării extinse întocmit de S.C. 
SC GALA CONSULTING S.R.L, la data de 15.07.2016, la care se adaugă TVA. 

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de 

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – 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; 
         -     SC SUMIDA ROMÂNIA SRL 
 
Nr.  196     din 17 noiembrie 2016                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Buduran Maria Andra 
     
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul închiriat situat în Jimbolia, 

str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de 522 mp, propus spre vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 10.006/15.11.2016 al Serviciului Urbanism prin care se 
propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului închiriat,  ce 
urmează a fi vândut chiriaşului, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit 
de către SC SAUROCAD SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan închiriat, ce 
urmează a  fi vândut chiriaşilor, fără licitaţie publică, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întocmit 
de SC 

SAUROCAD 
SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

propus 
spre 

vânzare 
(mp) 
Cotă 
parte 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

 

1. Coste Felicia Jimbolia, str. 
Ecaterina 

Teodoroiu, nr. 
17 

 
 
 
402805 

 
 
 

402805 

 
 
 

17.10.2016 

 
 
 

D 

 
 
 

522/943 

 
 
 

12.000 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 

- Serviciului Administraţie Publică Locală; 

- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Serviciului Impozite şi Taxe Locale. 
 
  Nr.  197  din 17 noiembrie 2016                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Buduran Maria Andra 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a cotei de 522/943 mp 
                        din terenul situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17  

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 7944 din 15.11.2015  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de Coste Felicia, în calitate de chiriaş al terenului în baza 
Contractului nr. 8598/01.09.2016, situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de 
522 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, prin care se propune vânzarea, fără licitaţie 
publică, a cotei de teren de 522/943 mp cu preţul de 12.000 lei ( 5,10 euro/mp), conform raportului de 
evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 17.10.2016, la care se va adăuga TVA de 
24%; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Coste Felicia, a cotei de teren 

de 522/943 mp, situată în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, înscris în CF nr. 402805, nr. topo. 
402805. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 12.000 lei (5,10 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 
17.10.2016, la care se adaugă TVA. 

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-

cumpărare, pentru terenul ce se vinde chiriaşului. 
Art. 4. – 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; 
         -     d-nei Coste Felicia 
 
Nr.  198   din 17 noiembrie 2016                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Buduran Maria Andra 
     
      
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
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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. 10.005 din 15.11.2016 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 referatul de admitere al OCPI nr. 220197 din 02.11.2016 

pentru dezlipire teren şi instituire servitute de trecere, după cum urmează : 
a) Dezlipire imobil în oraşul Jimbolia, situat pe str. Lorena, nr. 29, înscris 

în CF nr. 400266 Jimbolia, nr. topo. 400266, în suprafaţă de 4.405 mp, 
în două parcele: 
1. Teren în oraşul Jimbolia, situat în str. Lorena, nr. 29, nr. topo. 405352 în 

suprafaţă de 4.105 mp. 
2. Teren în oraşul Jimbolia, situat în str. Lorena, nr. 29, nr. topo. 405352 în 

suprafaţă de 300 mp, cu instituire servitute prin parcela cu nr. topo. 
403688 conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului 
întocmit de firma SC Saurocad SRL  

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. 

 
       Nr.  199  din 17 noiembrie 2016          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Buduran Maria Andra 
    
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 



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. 10.002 din 15.11.2016 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 „Pe urmele 
culturii str ămoşilor – excursii la Viena, Austria, ediţia a XII-a” . 

Art. 2.  – Se aprobă alocarea din bugetul local, capitolul bugetar 51.02 – Autorităţi 
publice locale, a sumei de 50.000 lei necesară organizării activităţii „Pe urmele culturii 
strămoşilor – excursii la Viena, Austria, ediţia a XII-a” . 

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; 

 
 
Nr.  200  din 17 noiembrie 2016     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Buduran Maria Andra 
      
  
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel  
                              
 
 
 
 
 
 



 
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. 10.039 din 16.11.2016 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.IV 
VENITURI-TOTAL                          730,55 
1.Venituri obţinute din valorificarea produselor obţinute 
    din activitatea proprie sau anexă     331016   35,00 
2.Venituri obţinute din contractul cu CASS    331021 257,30 
3.Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de  
    la bugetul de stat       331030   23,25 
4.Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din  
    venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii    331031   15,00 
5. Subvenţii pentru instituţii publice     431009   50,00 
6. Sume din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
    de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale   431033 350,00 
CHELTUIELI-TOTAL               730,55 
1.Sănătate        6610  680,55 
 - cheltuieli de personal     661010 350,00 
 - bunuri şi servicii      661020 326,85 
 - burse        661059     3,70 
1. Asistenţă socială       6810    50,00 
 - bunuri şi servicii      681020   50,00 

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 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 17 noiembrie 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
 

    Preşedinte de  şedinţă: d-şoara Buduran Maria Andra. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absentează: d-l Boss şi d-l Persecă. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia: d-şoara Cîrlig Daniela, managerul spitalului şi d-

na Buciuman Adriana, directorul economic al spitalului. 
Din partea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia: d-l Bucur, director. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 588 din 09.11.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru perioada 

01.01.2016-30.09.2016. 
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 

Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statului de 

funcţii  pe anul 2016 la Căminul pentru personae vârstnice Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post, în vederea promovării, la Grădiniţa cu 

program Prelungit Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe anul 

2016 la Primăria Oraşului Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - DEZVOLTARE ZONA REZIDENŢIALĂ CU 

FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE. 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local 

Jimbolia nr. 214 din 19 noiembrie 2015 privind închirierea unor suprafeţe de teren, pentru 
amenajarea organizării de şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie 
încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia”  

9. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din 
oraşul Jimbolia, pe anul 2016. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 
2017. 

11. 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.  

12. 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. 

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Lorena, nr. 6, ap. 3, C.F. 400559-C1-U3 propus spre vânzare. 



14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenului intravilan  situat în 
Jimbolia, în cotă parte de 11055/25382 mp, propus spre vânzare. 

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în 
Jimbolia, în cotă parte de 11055/25382 mp. 

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenului intravilan  situat în 
Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de  522 mp, propus spre vânzare. 

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în 
Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de  522 mp. 

18. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
19. Probleme ale Primăriei.  
20. Diverse.               

   
Şi plus la ordinea de zi 
 

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

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

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

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 168 din 13 octombrie 2016 preşedinte de 

şedinţă este d-şoara Buduran Maria Andra. 
D-şoara Buduran supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 20 octombrie 2016 

care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-şoara Buduran supune aprobării ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-şoara Buduran supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de 

voturi 
 

D-şoara Buduran – în legătură cu punctul 1 de pe ordinea de zi, dau cuvântul reprezentanţilor  
Spitalului Dr. Karl Diel pentru prezentarea Raportului de activitate al spitalului pentru perioada 
01.01.2016-30.09.2016. 
 D-na Buciuman, directorul economic al spitalui, prezintă pe scurt situaţia financiară a 
spitalului la data de 30.09.2016. 

D-şoara Cîrlig – contractul cu casa a fost realizat şi chiar depăşit. Indicatorii reflectă ceea ce 
ne-am propus. Ne dorim extinderea serviciilor la compartimentul de recuperare medicală. Am început 
lucrul la acea locaţie, mai avem puţin şi vom putea instala cele două echipamente pentru partea de 
fizioterapie. Au fost contractate şi achiziţionate, urmează să le punem în funcţiune. Cel mai probabil, 
din 02.01.2017 vom avea aceste servicii. Dacă aveţi întrebări în legătură cu raportul. 
 D-l Meszaros – au fost discuţii în legătură cu parcarea de la spital. D-l Kasa a venit cu o idee şi 
văd că nimeni nu ţine cont de ea. Cum vedeţi dumneavoastră această problemă care trebuie soluţionată 
până nu se întâmplă ceva? 

D-şoara Cîrlig – propunerea a fost să facem parcare în spatele laboratorului. Nu sunt de acord 
să renunţăm la acel spaţiu pentru că avem nevoie de lucernă. 

D-l Kasa – câţiva baloţi de lucernă în comparaţie cu câţiva mp de parcare sunt o banalitate. 
Argumentul că 6 baloţi de lucernă nu fac cât o parcare fără de care punem în pericol viaţa unor oameni 
care traversează zilnic prin acel loc, e banal. 

D-şoara Cîrlig – din punctul meu de vedere nu este banal. Eu trebuie să privesc activitatea 
spitalului în ansamblu. Ne-am înhămat la activitatea de gospodorie, trebuie să o şi susţinem. Nu pot 
ceda teren arabil pentru parcare. Am mai discutat cu d-l primar varianta să facem parcare în partea din 
faţă, către ştrand. 

D-l Kasa – nu stricăm parcul pentru parcare. 
D-şoara Cîrlig  – va trebui să ajungem la un compromis. 



D-l Postelnicu – dacă ne deplasăm cu toţii la spital, vedem foarte multe maşini parcate în faţa 
spitalului şi pe marginea drumului, iar parcarea din faţa sălii de sport, la 20 m este goală. Probabil nu 
este cineva care să amendeze în zona respectivă. 

D-l Tinei – amânăm până când această problemă? Haideţi să luăm acum o hotărâre. Din câte 
văd anul acesta aţi cumpărat baloţi. 

D-şoara Cîrlig – sunt cheltuieli cu balotarea lucernei. 
D-l Kasa – cine hotărăşte ce facem cu terenul din spatele laboratorului? 
D-l Postelnicu – terenul este al oraşului Jimbolia, dat în administrare spitalului. Consiliul Local 

hotărăşte. 
D-şoara Cîrlig  – nu cred că este cazul să faceţi abuz de putere în această problemă. Au fost ani 

în care am pus cartofi pe acel teren şi am avut o recoltă bună. Sau să primim alt teren în compensare. 
D-l Postelnicu – repet, parcarea de la ştrand este goală.  
D-l Kasa – pune-ţi indicatoare, arătaţi oamenilor, vorbiţi cu poliţia să-şi facă datoria şi facem o 

analiză peste 4 luni să vedem dacă funcţionează cu parcarea de la ştrand. Eu vreau să dispară maşinile 
de pe stradă, asta este tot. 

D-l Gorgan – trebuie să aveţi în vedere că vorbim de un drum naţional, unde nu avem voie să 
montăm indicatoare. Eu aş propune să ne atingem un pic de parcul de la spital, să facem legătura cu 
parcarea din faţa sălii de sport. 

D-l Gorgan – vreau să vă felicit pentru ceea ce faceţi în spital. 
D-l Kasa – şi eu voiam să vă felicit pentru activitate, pentru că ştiu că orice intreprindere este 

foarte greu de condus. Ştim că sunteţi înhămaţi la ceva greu şi dificil şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Iar propoziţia din raport „suntem în grafic cu ce ne-am propus” este una care are valoare foarte mare. 

D-şoara Cîrlig – mulţumesc frumos. Ceea ce facem, facem din plăcere, am ales să o facem şi 
vrem să o facem bine. 

 
D-şoara Buduran prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 183 

 
D-şoara Buduran prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării  

Organigramei şi Statului de funcţii  pe anul 2016 la Căminul pentru personae 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 Bucur – este vorba de un post de coordonator personal de specialitate, post de conducere, 

care, la ora actuală, nu se mai justifică pentru că eu sunt de specialitate. Avem nevoie de personal de 
specialitate în relaţia direct cu beneficiarii, respectiv de asistent medical. La ora actuală putem asigura 
administrarea tratamentelor medicale doar în timpul săptămânii. Avem nevoie de o persoană care să 
facă acest lucru şi în weekend. Avem 26 de persoane dependente şi 26 de persoane semidependente. 
Acestea au nevoie de ajutor şi supraveghere. 

D-l Tinei – în viziunea dumneavoastră managerială, pentru anul viitor, cum vedeţi desfăşurarea 
organigramei. 

D-l Bucur – s-ar putea să avem nevoie să externalizăm serviciul de pază, iar cele două posturi 
să le transformăm, unul în arhivar şi unul în inspector de specialitate pentru achiziţii. La ora actuală, 
din punct de vedere al implementării sistemului de control intern managerial, avem funcţii expuse 
riscurilor, funcţia de casier se suprapune cu funcţia de administrator. 

D-l Tinei  – ca şi costuri? 



D-l Bucur – nu implică costuri foarte mari. 
D-l Tinei  – vă puteţi încadra în bugetul de anul acesta? 
D-l Bucur – dacă rămâne la fel costul minim aprobat. 
D-l Meszaros – vă doresc succes în activitate. Ştiu că unele lucruri le-aţi moştenit şi trebuie să 

le duceţi mai departe. Am avut câteva cazuri care mie mi se par puţin mai neobişnuite. În regulament 
scrie că persoanele trebuie să fie sănătoase, să poate să meargă, ori la 90 de ani nu ştiu cât poate fi de 
apt. Puteţi să ne spuneţi cât de sănătos trebuie să fie pentru a fi internat în cămin? 

D-l Bucur – condiţia nu este să fie sănătos. Există o hotărâre de guvern nr. 886 din 2000 care 
aprobă grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Dacă acea persoană intră la 
persoane independente, nu are nevoie de îngrijiri în sistem rezidenţial, se poate îngriji şi acasă. 
Persoanele care încep să aibă nevoie de îngrijiri, care nu se pot gospodări singure, care datorită unei 
patologii nu îşi pot administra singure medicamentele, atunci, conform Legii nr. 17/2000, fac obiectul 
internării în cămine de bătrâni. Singura problemă pe care putem să o luăm în discuţie este că acea 
persoană nu trebuie să fie încadrată într-un grad de handicap pentru că noi nu avem personal specializat 
şi calificat care să asigure îngrijirea persoanelor cu deficienţe. Sunt centre specializate în acest sens. 

D-l Tinei  – dumneavoastră ce aţi vrut să spuneţi, d-le Meszaros? Că sunt persoane care ar trebui 
internate şi nu sunt? 

D-l Meszaros – am urmărit două cazuri, din start li s-a spus că dacă merg atunci îi internează. 
D-l Tinei  – credeţi că au fost discriminaţi? 
D-l Postelnicu – nu suntem la interogatoriu. D-l director a explicat foarte clar care sunt 

condiţiile. 
D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 184 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind transformarea unui post, în vederea 
promovării, 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 185 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării Statelor de  
funcţii  pe anul 2016 la Primăria Ora şului 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 Tinei – la casa de cultură, de ce nu scoatem postul de director la conscurs? 
D-l Postelnicu – pentru că nu este imperios necesar. 
D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 186 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind rectificarea bugetului 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 187 



 
D-şoara Buduran prezintă referatul privind aprobarea PUZ - DEZVOLTARE ZONA 

REZIDENŢIAL Ă CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE. 
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 – în urma discuţiilor de aseară privind acest PUZ, cred că ar trebui informată firma 

care îşi desfăşoară activitatea acolo, să ştie că dacă va dori să îţi extindă activitatea pe viitor, nu va 
putea să facă acest lucru. 

D-l Tinei  – o întrebare către executiv: în cât timp se va face punerea în posesie a beneficiarilor, 
dacă s-au stabilit criteriile, dacă s-a constituit acea comisie de evaluare a cererilor. Am văzut pe un site 
că în Timişoara este criteriu 40 mii lei în cont, avem şi noi acest criteriu? 

D-l Postelnicu – avem criteriile deja stabilite, Legea 15 este din anul 2003. Nu ştiu dacă a fost 
actualizată componenţa comisiei, avem un regulament încă de la apariţia legii şi avem o listă de 
priorităţi. 

D-l Gorgan – cred că în Jimbolia suma este 10 mii lei. 
D-l Postelnicu – vrem să viabilizăm terenurile. 
D-l Gorgan – poate ar fi bine să legăm şi Abatorul la reţeaua de gaz odată cu acest PUZ. 
D-l Postelnicu – am deschis discuţiile cu Eon-ul pentru a extinde reţeaua de gaz. 
D-l Toth – se cer foarte multe documente doar să vadă dacă extinderea este rentabilă pentru ei. 
D-l Kasa – orice zonă de genul acesta este binevenită pentru localitate, care, dacă va fi făcută 

cu bun simţ şi cu o amprentă arhitecturală şi urbanistică decentă, va fi un lucru bun. Eu personal mă 
bucur fiindcă, cu siguranţă,  beneficiarii vor avea un parc splendid, după ce vom prelua canalul colector 
de la ANIF. 

D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 
şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 188 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii  
Consiliului Local Jimbolia nr. 214 din 19 noiembrie 2015 privind închirierea unor suprafeţe de 
teren, pentru amenajarea organizării de şantier, societăţilor comerciale care au contracte de 
execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 189 

 
D-şoara Buduran prezintă referatul privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai  

frumoasă casă” din ora şul Jimbolia, 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 Tinei – aş vrea să văd şi eu criteriile de evaluare. Eu am descoperit că mai există o casă care 

putea să intre în acest top, este vorba de casa d-lui Ceaca, care cred că respect toate criteriile. 
D-l Postelnicu – sunt multe immobile care merită. 
D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă 14 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Tinei)şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 190 

 
D-şoara Buduran prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural – sportive a  



oraşului Jimbolia pe anul 2017. 
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 Lucacela – s-a creat impresia că aş fi venit să susţin această trupă de dansuri, care este un 

fel de puiuţ de-al nostru, când, de fapt, am venit să spun nu. Anul trecut, în aprilie, s-a născut această 
idee să avem o echipă de dansuri populare (Jimbolia nu a avut, copii să facă mişcare, bătrânii să se 
bucure, să avem de rugă şi de evenimente copii îmbrăcaţi în port popular). Am găsit un profesor, am 
rugat primăria  să ne susţină, profesorul dorea 1500 lei pe lună, 1000 lei de la primărie, 500 lei i-am 
preluat eu. În 10 luni a primit 10.000 de lei de la primărie şi 5.000 lei de la mine. Această trupă de 
dansuri a crescut, au apărut şi majori care dansează. Bineînţeles că cine dansează are contacte, se ivesc 
propuneri să meargă într-o parte sau alta. Parohia romano-catolică nu are cunoştinţă nici măcar de o 
deplasare din cele propuse. În al doilea rând mă mir cum au ajuns pe ordinea de zi şi ce pârghii are d-na 
Takacs să pună d-lui primar şi consiliului local  sub nas o astfel de hârtie fără să se consulte cu 
părintele. Nu ştiu absolut nimic. Din câte ştiu eu, dacă cineva din Variaş vine la tine, este frumos să te 
duci şi tu la el, dar până la a te duce în Ungaria o data, în Germania de 3 ori, în Brazilia, pentru mine 
este şocant. Copii aceştia, care vor împlini 1 an de zile de când dansează, îi putem duce la Beograd sau 
la Szeged o zi să dea o reprezentaţie, dar să stai 5 zile în Ungaria înseamnă să ai 5 reprezentaţii, iar în 
Brazilia nu ştiu ce fac. În ultima vreme nu am avut cei 500 lei/ lună şi am rugat diferite persoane să 
ajute şi deodată 30.000 Euro. Eu sunt cel puţin şocat. L-am sunat pe d-l Zappe, care urmează să fie la 
Forumul German, nu ştia nici dânsul nimic. Ideea este în felul următor: eu vă rog ca această trupă de 
dansuri să rămână în acest frumos parteneriat între parohie şi primărie. Mi se pare că s-a confiscat 
această trupă de dans de către altcineva, din moment ce nu am fost înştiinţaţi. Biserica catolică este 
obişnuită să i se confişte lucruri, dar înainte primeam o scisoare, acum nici măcar atât. Tocmai de aceea 
am venit, pentru că eraţi tentaţi să credeţi că avem vreo implicare. 

D-l Postelnicu – am discutat cu d-l părinte şi m-am consultat cu colegii mei. Programul trupei 
de dansuri a fost făcut de antrenorul de dansuri cu ajutorul d-lui Faur. În afara deplasării în Brazilia, se 
solicită doar transport, din câte ştiu eu. 

D-l Tinei  – şi mese. 
D-l Postelnicu – acest proiect de hotărâre este supus dezbaterii. 
D-şoara Siminiuc – se pare că nu numai d-na Etucy a susţinut acest tabel, ci şi dumneavoastră. 

Şi cu părere de rău, sunt şi alţi oameni care s-ar duce măcar până la Timişoara la un concurs, cum este 
corul Floris. Nu sunt de acord. Din cele 57 de activităţi, 44 sunt artistice, doar 13 sunt sportive. La 
unele activităţi sumele sunt foarte mari. Până nu primim un raport de activitate cu ce s-a cheltuit pe 
fiecare activitate, câţi bani s-au consumat şi pe ce, cine a participat, nu sunt de acord. Eu zic să ne 
întâlnim într-o şedinţă extraordinară sau la ordinară să mai discutăm. Eu ţin cu partea culturală, dar 
unele nu îşi au rostul. Şi totuşi, nu înţeleg ce statut are d-na Etucy. Haideţi să vedem ce face d-na 
Takacs. Casa de Cultură are femeie de serviciu, dar nu are director, măcar cu jumătate de normă, care 
să se ocupe de toate activităţile artistice ale oraşului. 

D-l Postelnicu – sunteţi pe lângă subiect. Este uşor să dai cu pietre, numai asta faceţi. 
D-şoara Siminiuc – haideţi să vedem la câte activităţi am fost prezentă. Nu puteţi să mă acuzaţi 

că nu mă implic. 
D-l Postelnicu – nu este corect să acuzaţi oameni care muncesc. 
D-na Ferescu – am semnat această agenda, vreau să spun că m-am implicat mai mult decât 

dumneavoastră şi aşa cum toată lumea a considerat că e uşor cam mult, cel puţin cu privire la echipa de 
dansuri, pe care o susţinem din tot sufletul, dar ştim că nu ne permitem  genul acesta de deplasări, sunt 
de acord cu dumneavoastră. Am solicitat serviciului de contabilitate un decont al activităţilor pe anul 
2016. Bugetul de anul trecut a fost de 800.000 lei şi ne-am bazat pe contribuţia Consiliului Judeţean de 
36.000 lei, care s-a materializat cu 2.000 lei Sunt activităţi pe care noi le-am votat, cuprinse în agenda 
pentru anul 2016. O parte nu au mai avut loc, sunt bugetate în continuare, dar este posibil ca unele 
sume să nu fie cheltuite. 

D-şoara Siminiuc – parohia ortodoxă de ce nu a primit nimic, nu au nevoie de nimic? 
D-na Ferescu – nu au solicitat. 
D-şoara Siminiuc – cine are voie să solicite? Copii nu au parte de prea multe activităţi. Nu sunt 

impulsionaţi aproape deloc. 



D-l Postelnicu – haideţi să ştim ce vorbim, să fim responsabili. Dacă nu ştim mai bine nu 
vorbim. Dacă parohia ortodoxă nu a solicitat, nu apare pe listă. Putem să discutăm şi ce nu dorim, 
scoatem. 

D-l Tinei  – aceşti bani sunt bani publici, trebuie să avem grijă de ei. Să nu trecem aşa uşor peste 
o chestie de acest fel. Haideţi să analizăm, să respectăm regulamentul de organizare şi funcţionare al 
consiliului local. Ieri în comisie trebuia să avem nişte rapoarte. Nu cred că sunt aceste rapoarte. 

D-l Postelnicu – haideţi să nu mai facem prezumţii, haideţi să nu mai acuzăm, trebuie să 
discutăm, dar tonul cu care aţi început discuţia este unul de reproş. Trebuie să fie o discuţie 
constructivă. 

D-l Kasa – comunitatea noastră este la acest nivel, deoarece predecesori de-ai noştri nu au luat 
deciziile care trebuiau luate atunci, astfel încât noi nu am fost învăţaţi ca şi adolescenţi ce înseamnă 
valoarea constructivă. Decizia pe care o vom lua azi nu va avea urmări imediate, ci se vor vedea 
rezultate peste 10-15 ani. Copii şi adolescenţii din ziua de azi trăiesc în acest haos, în atmosfera pub-
ului, a ţigării, a drogurilor. Toate cele 57 de activităţi sunt frumoase, sunt benefice, iar participarea 
comunităţii noastre este dezolantă. Pentru că nu am fost învăţaţi acum 20 de ani să participăm. Nu 
putem exclude niciun grup de oameni. Eu propun să fim atenţi la ce dorim şi fiecare să caute în 
interiorul lui în ce direcţie să forţăm. Eu cred că trebuie să mergem la grupele care mai pot fi modelate, 
să intervenim mai puternic. Putem să votăm punctual fiecare punct. 

D-l Postelnicu – banii nu ajung niciodată, atât la nivel local cât şi la nivel central. 
D-l Tinei  – am înregistrat o cerere la secretariatul primăriei să reînfiinţăm CCRS, doar de acolo 

putem afla care sunt priorităţile jimbolienilor în viziunea lor, nu în viziunea noastră. 
D-l Kasa – noi am fost aleşi de către cetăţeni. 
D-şoara Siminiuc – d-le Kasa vorbiţi foarte frumos, dar eu am participat la multe activităţi şi 

nu este deloc aşa cum spuneţi. Sunt multe grupuri care fac voluntariat: pompierii, corul, eu. Copii de la 
Nu Mă Uita nu au nicio activitate. 

D-l Postelnicu – este un serviciu al primăriei. 
D-şoara Siminiuc – am vrut să promovăm tradiţiile jimboliene, voiam o altă structură şi 

responsabilitate. Să pui la Crosul Gazibara 15 mii lei şi participanţii au primit nişte diplome, de banii 
aştia puteau să primesacă tot echipamentul. 

D-l Girgan – această agenda este creionată 80% din anii trecuţi. 
D-na Ferescu – sunt evenimente cu tradiţie. 
D-l Gorgan – sumele sunt puţin mari, dar acestea vor suferi modificări. Propun să respingem 

acest proiect de hotărâre şi să-l refacem cu sume mai realiste. Poate ar trebui să ne axăm mai mult pe 
investiţii decât pe agenda culturală. 

D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi “pentru” şi 
4 “abţineri” (d-na Siminiuc, d-l Tinei, d-l Gorgan şi d-şoara Buduran) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 191 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind însu şirea 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. 

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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 192 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru  
imobilul situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimiresc u, nr. 93, ap. 1, C.F. 400788-C1-U1 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-şoara Siminiuc – ar trebui puşi şi alţi consilieri. 
D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de  voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 193 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru  
imobilul situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 6, ap. 3, C.F. 400559-C1-U3 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 194 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru  
terenului intravilan  situat în Jimbolia, în cotă parte de 11055/25382 mp, 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 195 
 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  
concesionat, situat în Jimbolia, în cotă parte de 11055/25382 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 196 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru  
terenului intravilan  situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de  522 mp, 
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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 197 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind  vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  
închiriat, situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de  522 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 198 
 

D-şoara Buduran 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 199 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind modificarea şi completarea Agendei cultural –  
sportive a oraşului Jimbolia 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 200 
 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice  
finanţate 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-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 201 

  
 Probleme ale comisiilor de specialitate: 
 Din partea comisiei de urbanism: 
 D-l Prcsina – trotuarul de pe str. Spre Nord între str. Republicii şi Peter Jung nu este luminat. 
Au fost incidente cu câinii vagabonzi. Firma de ecarisaj şi-a început activitatea. Ce mai ştiţi de centrala 
termică de pe str. Republicii? 
 D-l Postelnicu – se lucrează la proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de demolare. Între timp 
am primit o întrebare dacă vrem neaparat demolarea sau am vrea să vindem. Chiar vreau un sfat de la 
dumneavoastră. Să încercăm să vindem la licitaţie publică? Îmi este frică că o să vindem şi că noul 
proprietar o va lăsa în aceeaşi stare. 

D-l Kasa – să o punem în vânzare. Dacă nu reuşim să vindem o demolăm. 
Din partea comisiei de învăţământ: 
D-na Ferescu – la sfârşitul lunii noiembrie va avea loc decontul Asociaţiei Pro Şcoala. Am 

reuşit să adunăm din cei 2%, suma de 13.000 lei. Le mulţumesc celor care au contribuit. Am discutat cu 
conducerea instituţiei şi cu aceşti bani vom încerca să rezolvăm problema claselor din şcoala nouă, cele 
unde toată ziua bate soarele pe geamuri (sau folie sau aparate de aer condiţionat). A rămas problema cu 
suprafaţa de joc din sala de sport din parc. Pentru anul viitor, ar trebui renovată clădirea veche a şcolii 
unde sunt laboratoarele, care nu pot fi folosite. 

Probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu prezintă cererea firmei AquaStrop prin care se solicită un spaţiu în vederea 

amplasării unei fântâni publice de apă, Căsuţa cu apă AquaStrop.   
D-l Postelnicu – în Timişoara sunt foarte multe căsuţe de genul acesta. Aceste automate 

filtrează apa, o răcesc şi o carbonatează. Se doreşte închirierea unei suprafeţe de 2 mp de teren într-o 



zonă populată, cu o densitate mare de cetăţeni. Trebuie să fie lângă o sursă de apă şi de energie 
electrică. Ei vor încheia contractele cu Enel şi Aquatim. Avem nevoie de un aviz de principiu al 
Consiliului Local. 

D-şoara Buduran   supune la vot acordarea unui aviz de principiu în ceea ce priveşte 
închirierea unei suprafeţe de 2 mp teren pentru amplasarea unei căsuţe cu apă, care se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

 
Diverse: 
D-l Prcsina – în ceea ce priveşte mizeria din oraş, d-şoara Siminiuc are dreptate. Pe strada 

Republicii  sunt saci de gunoi în faţă la ANAF si la Unicarm. Trebuie anunţată poliţia să ia măsuri.  
D-l Kasa – indiferent unde se aruncă gunoiul, în centru sau în restul oraşului, sau chiar pe 

câmp, este jalnic, patetic, inacceptabil. Este definitiv o urmare a modului de educare al cetăţenilor 
noştrii. Dacă avem nevoie de pârghii să îi sancţionăm, haideţi să le construim. 

D-şoara Siminiuc – de ce nu avem jandarmerie în oraş? Vreau să vă aduc la cunoştinţă 
problemele cetăţenilor rezultate în urma întâlnirii din 4 noiembrie: 

- reţeaua veche de apă va fi sau nu înlocuită? 
- cine a aprobat desfacerea de porţiuni  din gardul din jurul parcului central, acesta face parte 

din patrimoniul istoric al oraşului. Ce s-a întâmplat cu părţile metalice şi ce destinaţie vor avea? 
- sunt sau nu funcţionale camerele video şi de ce nu sunt mai multe? 
- de ce nu este întreţinut parcul central şi cele două monumente: al luptătorilor antifaşcişti şi al 

paşoptiştilor? 
- de ce s-a permis construirea de case şi clădiri fără să se ţină cont de arhitectură, amplasament, 

alinierea la frontul stradal şi în toate culorile spectrului? 
- cine trebuie să cureţe mizeria din canale? 
- care sunt măsurile care s-au luat pentru prevenirea inundaţiilor în zona Futok, în contextul în 

care ţevile de la reţeanua de ape pluviale au fost sparte în urma lucrărilor la canalizare? 
- preţul plătit serviciului de salubritate pentru colectarea gunoiului menajer este mare şi cine 

trebuie să facă curat în jurul recipientelor de gunoi? 
- care e situaţia campusului şcolar? 
- cine a permis şi de ce distrugerea spaţiului verde din zona fabricii de pâine de pe str. Spre 

Nord? 
- când se va reabilita Statuia Florian? 
D-l Postelnicu – la multe din aceste probleme aveţi deja răspunsul. 
D-şoara Buduran – în zona Futok, în urma lucrărilor la canalizare, drumurile sunt praf, 

locuitorii acelei zone sunt foarte nemulţumiţi, ce se poate face? Este mocirlă, nu poţi să calci. Acum 
câţiva ani s-au asfaltat drumurile, acum sunt pline de gropi. 

D-l Postelnicu – firmele care lucrează la canalizare au obligaţia, înscrisă în contract, să aducă 
totul la stadiul iniţial. Noi putem interveni şi cheltui bani publici, dar putem ajunge la dosare penale. 

D-şoara Buduran – au un termen? 
D-l Postelnicu – decembrie 2017. 
D-l Kasa – vreau să răspund întrebărilor care vor veni în legătură cu votul mei la agenda 

culturală. Nu trebuie niciodată subestimat imboldul pe care îl poate da expresia „bravo, bine ai făcut” 
cuiva care face  
ceva. Tinerii care dansează, dacă cer şi li s-a propus excursia în Brazilia (care e scumpă), dacă le refuzi 
vor întreba de ce? Chiar nu putem? 

D-şoara Buduran – sunt doar tineri care fac aprte din această trupă de dansuri care vor să 
meargă în Brazilia. Eu am înţeles că sunt şi adulţi. 

D-l Meszaros – care este situaţia drogurilor din oraş. 
D-l Postelnicu – nu avem date despre acest subiect. 
D-l Tinei  – ce facem cu drumul din spate de la FNC? ne-aţi promis că o să putem intra. Cum 

evacuăm în timp util apa din oraş? Niciodată nu căutăm cauza, noi intervenim după ce vedem efectul. 
 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-şoara Buduran 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,  

  Buduran Maria Andra 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 
 
 
 

 
 
 


