
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
 

 D-l consilier Ciuciulete Petru  se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 
2 luni.  

 
 

Nr.  1    din  26 ianuarie 2017 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                   Ciuciulete Petru   
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la consurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 353 din 13.01.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea scoaterii la consurs 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 scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante sau temporar vacante 
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- un post, temporar vacant, asistent medical generalist la Secţia Chirurgie 
Generală, poz. 77 din Statul de funcţii, pe perioadă determinată; 

- un post, vacant, asistent medical generalist la Bloc Operator, poz. 127 din 
Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, asistent medical generalist la Laborator Analize Medicale, 
poz. 128 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, asistent medical generalist la Ambulator Integrat, poz. 212 din 
Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

 
 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. 

 
       Nr.   2       din 26 ianuarie 2017                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                            Ciuciulete Petru 
          
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2017 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 354 din 13 ianuarie 2017 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pe 
anul 2017 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 15 din  HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 
administratiei publice locale, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind 
aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 

Cu respectarea avizului pentru structura organizatorică a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia, emis de către Ministerul Sănătăţii cu nr. XI/A/8610/NB/1740/25.02.2015; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii, pentru anul 2017, la Spitalul Dr. 

Karl Diel Jimbolia,  conform anexelor 1, 2 şi 3, 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; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
Nr. 3/ 26 ianuarie 2017   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                       Ciuciulete Petru 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea costului mediu lunar şi cuantumul contribuţiei lunare de 
întreţinere, pe grade de dependenţă, a persoanele vârstnice îngrijite la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 421 din 19 ianuarie 2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu lunar şi cuantumul 
contribuţiei lunare de întreţinere, pe grade de dependenţă, a persoanele vârstnice îngrijite la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a  
persoanelor vârstnice, republicată şi actualizată şi a HG nr. 978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de 
familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă costul mediu lunar şi cuantumul contribuţiei lunare de 

întreţinere a persoanele vârstnice îngrijite la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, 
începând cu data de 1 februarie 2017, pe grade de dependenţă, după cum urmează: 

• 1.992 lei/ lună pentru persoanele vârstnice care nu sunt dependente; 
• 2.052 lei/ lună pentru persoanele vârstnice semidependente; 
• 2.112 lei/lună pentru persoanele vârstnice dependente. 

                   Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu 
datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau judeţene, 
după caz, în limita stabilită de acesta. 
                   Art. 3.– Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
 

Nr.   4      din 26 ianuarie 2017            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Ciuciulete Petru 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul  
2017, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 420 din 17.01.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea Organigramei şi Statului de 
funcţii pentru anul 2017, personal contractual, la Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
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 Organigrama şi Statul de funcţii pentru anul 2017, 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 

 
 

Nr.   5     / 26 ianuarie 2017  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                    Ciuciulete Petru 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREAA 
privind modificarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 463 din 18.01.2017 al Serviciului Public de Asistenţă Socială 

prin care se propune modificarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia în sensul stabilirii modalităţii de 
încheiere a contractului de furnizare servicii şi a modelului acestuia; 

Ţinând cont de prevederile  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale şi ale OUG nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se modifică Procedura privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 

în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, conform anexei 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 4 din 
28.01.2016 se abrogă. 

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 ; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

 
 

Nr.   6  din 26 ianuarie 2017        PREŞEDINTE DE ŞEDIN ŢĂ, 
           Ciuciulete Petru  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 464 din 18.01.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile OUG nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia se modifică şi se completează şi va avea conţinutul 
prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 79 din 
12.04.2016, se abrogă. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 

 
 

Nr.   7     din 26 ianuarie 2017         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
          Ciuciulete Petru 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei pentru anul 2017 la SC PEISAJ HOSTA 
SRL  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 481 din 17.01.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea Organigramei pentru anul 2017 
la SC PEISAJ HOSTA SRL; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Organigrama pentru anul 2017 la SC PEISAJ HOSTA SRL, 

conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- SC Peisaj Hosta SRL 

 
 

Nr.   8 / 26 ianuarie 2017  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                    Ciuciulete Petru 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   HOTĂRÂREA 
privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 602 din 25.01.2017 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu şi Resurse Umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind 
utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local; 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea, în anul 2017, a excedentului total al bugetului local, 

în sumă de  6.574.248,37 lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, 
respectiv cheltuieli de capital. 
                                                                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
 
 

Nr.    9      din  26 ianuarie 2017         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                             Ciuciulete Petru 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR,                                       
                                         Niţoi Ionel                
 
 
 
 
 



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

   HOTĂRÂREA 
privind utilizarea, în anul 2017, a excedentului rezultat din execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate din venituri proprii 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 606 din 25.01.2017 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu şi Resurse Umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind 
utilizarea, în anul 2017, a excedentului rezultat din execuţia bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale activităţilor finanţate din venituri proprii; 

Având în vedere art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea, în anul 2017, a excedentului total rezultat din 

execuţia bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în sumă de  
76.457,08 lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, păstrându-şi 
aceeaşi destinaţie ca şi în anii precedenţi. 
                                                                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
 
 

Nr.   10   din  26 ianuarie 2017         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                              Ciuciulete Petru 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR,                                       
                                         Niţoi Ionel                
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2017 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 316 din 12.01.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2017; 

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999, republicată 
şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ; 
- Compartimentului  administraţie publică locală  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 

 
 
Nr.   11    din 26 ianuarie 2017                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Ciuciulete Petru   
    
                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
              Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii  pe anul 2017 la 
Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 490 din 18.01.2017 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2017 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, 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,   actualizată;         

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 Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de 

la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2017,  conform anexelor 1-19 
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. 

 
Nr.   12     din 26 ianuarie 2017                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                     Ciuciulete Petru 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Oraşului  
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 419 din 17.01.2017 al Serviciului buget, contabilitate prin care 

se propune aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Oraşului Jimbolia; 
Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi 

completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, ale Legii nr. 15/1994, ale H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind 
amortizarea mijloacelor fixe, ale O.G. nr. 112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casare şi 
valorificarea activelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ 
teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 226.744.201,22 lei şi 

inventarul obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   4.269.238,33 lei, 
pentru anul 2016, detaliat conform referatului-anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul  legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publiă locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 

 
Nr. 13  din 26 ianuarie 2017              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Ciuciulete Petru        
 

CONTRASEMNEAZ Ă 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi scoaterea 
din folosinţă a unor obiecte de inventar  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 418/17.01.2016 al Serviciului buget, contabilitate prin 

care se propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar  în valoare 
totală de 237.872,15 lei, casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 426.569,68 lei şi 
casarea ; 

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 aprobă propunerile de casare şi scoatere din uz  a unor obiecte 

de inventar în valoare totală de 237.872,15 lei, conform listelor cu propunerile de casare 
anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe în valoare de 
426.569,68 lei, conform listelor cu propunerile de casare anexate, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  – Se aprobă casarea materialelor din recuperări în valoare de 
1.993,32 lei. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Serviciului  administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 

 
Nr.   14   din  26 ianuarie 2017                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                 Ciuciulete Petru 
     
                      CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 
   Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
  privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2017 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 524/19.01.2017 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 

prin care se propune aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2017; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, 

pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2017, după 

cum urmează : 
1. Străzi modernizate: 

- str. Mihai Eminescu, str. Iuliu Maniu, str. Constantin Brâncoveanu, str. Ion Slavici, 
str. Tudor Vladimirescu (parţial), str. Gheorghe Doja, str. Dr. Victor Babeş, Calea Moţilor, 
Calea Mărăşeşti, str. Corneliu Coposu,  str. Aleea Cito, str. Stefan Jager, Aleea Plopilor, Str. 
Vasile Lucaciu, str. Carpaţi, str. Vasile Alecsandri; 

2. Străzi nemodernizate 
- str. Alexandru Ioan Cuza, str. Moş Ion Roată, str. Simion Bărnuţiu, str. Constantin  

Dobrogeanu Gherea, str. Bela Bartok, str. Ciprian Porumbescu, str. Aleea Cito (parţial),  str. 
Mihail Kogălniceanu, str. Vlad Ţepeş, str. Vasile Goldiş, str. Ştefan Octavian Iosif, str. George 
Coşbuc, str. Banat, str. Gheorghe Lazăr, str. Josef Linster, str. Prieteniei, str. Nicolae 
Grigorescu, str. Crişana, str. Mureş, str. Eftimie Murgu, str. Ion Ionescu de la Brad, str. Horia, 
str. Cloşca, str. Crişan, str. Alexandru Vlahuţă, str. Costache Negruzzi,  str. Rapova, str. 
Emanoil Gojdu, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Nicolae Bălcescu, str. Recoltei, str. Bucegi, str. 
Lenau, str. Gheorghe Adoc, str. Theodor Aman, str. Salcâmilor, str. Porumbeilor, str. Traian 
Grozăvescu, str. Griviţei. 

 
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 urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 

 
Nr. 15 din 26 ianuarie 2017                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                               Ciuciulete Petru 
 
      CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel  
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de 
5.823 mp, situată în Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 3213, topo. 
2435/1/1, 2435/1/2, 2435/1/3, pentru amenajare zonă de depozitare utilaje şi materiale de 
construcţie 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 496 /18.01.2017 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a suprafeţei de 5.823 mp, situată în Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 3213, topo. 
2435/1/1, 2435/1/2, 2435/1/3, pentru amenajare zonă de depozitare utilaje şi materiale de 
construcţie; 

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 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 5.823 mp, situată în 
Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 3213, topo. 2435/1/1, 2435/1/2, 2435/1/3, 
pentru amenajare zonă de depozitare utilaje şi materiale de construcţie. 

Art. 2.  - Terenul menţionat la art. 1 se află în domeniul privat al oraşului Jimbolia, este 
situat în intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

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; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 

 
Nr.  16   din 26 ianuarie  2017                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ciuciulete Petru 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenului închiriat, situat în 

intravilanul oraşului Jimbolia,  str. Aurel Vlaicu, nr. 15, în suprafaţă de 184 mp, 
propus spre vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 452/17.01.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului închiriat,  ce urmează a fi 
vândut proprietarului construcţiilor, 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 proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa terenului Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC 

SAUROCAD 
SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesi
onat 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

 

1. Ştirbescu Ilie Jimbolia, , str. 
Aurel Vlaicu, 

nr. 15 

 
 
405417 

 
 

509/7 

 
 

27.12.2016 

 
 

D 

 
 

184 

 
 

4.170 
 

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.    17    din 26 ianuarie 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Ciuciulete Petru 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în Jimbolia, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 15, în suprafaţă de 184 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 7583 din 17.01.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de d-l Ştirbescu Ilie, în calitate de chiriaş al terenul închiriat 
în baza Contractului de închiriere nr. 979/27.01.2015, situat în Jimbolia, în suprafaţă de 184 mp, aflat în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia, prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 
184 mp cu preţul de 4.170 lei (5 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. 
SAUROCAD S.R.L, la data de 27.12.2016, 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 d-l Ştirbescu Ilie,  a suprafeţei de 

184 mp, situată în Jimbolia, str. Aurel Vlaicu, nr. 15, înscrisă în CF nr. 405417, nr. topo. 509/7. 
Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 4.170 lei   (5 euro/mp.) 

stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 27.12.2016, 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; 
         -     d-lui Ştirbescu Ilie 
 
Nr.  18     din 26 ianuarie 2017                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Ciuciulete Petru 
     
      
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor fiscale 
a unui număr de 48 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 385 din 16.01.2017 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată  a 
creanţelor fiscale a unui număr de 48 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 

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

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 aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată, a  
creanţelor fiscale în valoare totală de 53.707 lei, a unui număr de 48 de debitori, declaraţi 
în stare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
 

 
Nr.   19  din 26 ianuarie 2017                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                        Ciuciulete Petru   
                           
                                  
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Tatar Vasile aflat în stare 
de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 392 din 16.01.2017 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Tatar Vasile cu ultimul domiciliu în 
Germania, care a decedat în data de 23.12.2016; 

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

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 200 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului Tatar Vasile, cu ultimul domiciliu în 
Germania, care a decedat în 23.12.2016. 
 

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. 

 
        Nr.   20      din 26 ianuarie 2017               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                    Ciuciulete Petru   
                                                  
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat 
pentru anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 195 din 10 ianuarie 2017 al Serviciului Public de Asistenţă 

Socială prin care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru 
anul 2017; 

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru  

repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 
2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială,  

 
 

Nr.  21/ 26 ianuarie 2017   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                       Ciuciulete Petru 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2017 - 2018 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 494 din 18 ianuarie 2017 al Serviciului APL, IE, TI, RP prin care se 

propune  aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2017 – 2018; 
 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011; 
 Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr. 16.671 din 
13.01.2017; 
 Având în vedere Ordinului M.E.C.Ş nr. 5.777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform 
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2017–  

2018, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ  
cu personalitate juridică – de stat  

Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică (arondată) – de stat 

Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de 
învăţământ 

   1. LICEUL TEHNOLOGIC  JIMBOLIA  (LIC TEHN; 
POS/RO) 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14, tel. 0256-360940, 
fax: 0256-360940, gsme_jimbolia@yahoo.com 

 

   2. ŞCOALA GIMNAZIAL Ă JIMBOLIA (PRI, 
GIM/RO/MAG) 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, tel. 0256-
360785, fax. 0256-360785, 
scoala1jimbolia@yahoo.com 

 

3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 
JIMBOLIA (PRE/RO/GER/MA) 
Jimbolia, str. Republicii, nr. 21, tel: 0256-360839, fax: 
0256-360839, gppjimbolia@gmail.com 
 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 
JIMBOLIA (PRE) 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 
JIMBOLIA (PRE) 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56 

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; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. 

 
Nr. 22/ 26 ianuarie 2017                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                            Ciuciulete Petru                           
                                            CONTRASEMNEZĂ, 
      SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 



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

HOTĂRÂREA 
privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 129 din 30 iunie 
2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 465 din 18 ianuarie 2017 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. prin care se 

propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 129 din 30 iunie 2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile de administraţie, 
precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din 
Jimbolia; 

Având în vedere prevederile art. 96 alin. 2 lit. c^1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9), art. 45 şi art 115 
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 129 din 30 iunie 2016 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraţie ale 
instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, după cum urmează : 

• pentru învăţământul preşcolar - d-l Flore Gheorghe Cristian 
• pentru învăţământul şcolar – D-na Ferescu Laura Mărioara 

  - D-l Prcsina Iancu Constantin 
  - D-şoara Buduran Maria Andra 

• pentru învăţământul liceal - d-l Tinei Valentin; 
                                                - d-l Ciuciulete Petru;” 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Unităţilor de învăţământ; 
- celor prevăzuţi la art.1 

 
Nr.   23   din 26 ianuarie  201                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Ciuciulete Petru 
       

VIZAT, 
           SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 ianuarie 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Ciuciulete Petru. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absentează: d-l Kasa şi d-l Ciofiac. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian. 
Din partea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia: d-l Bucur, director. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 18 din 18.01.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 

Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2017 la Spitalul Dr. 

Karl Diel Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de 

întreţinere pe grade de dependenţă la Căminul pentru persoane vâstnice Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2017 (personal 

contractual) la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 

în/din Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor brute a angajaţilor SC Peisaj Hosta SRL, începând cu 

01.02.2017. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
9. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local. 
10. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual rezultat din execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la Primăria oraşului 

Jimbolia, pentru anul 2017. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2017 la Primăria 

Oraşului Jimbolia. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimonial public şi privat al Oraşului 

Jimbolia pentru anul 2016. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de casare a mijlocelor fixe şi scoaterea din 

inventar a unor obiecte de inventor. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare în oraşul Jimbolia pe 

anul 2017. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 

suprafeţei de 5.823 mp, situată în Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 3213, topo. 
2435/1/1, 2435/1/2, 2435/1/3, pentru amenajare zonă de depozitare utilaje şi materiale de 
construcţie. 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul închiriat situat în Jimbolia, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 15, înscris în C.F. nr. 405417, topo. 509/7, în suprafaţă de 184 mp, propus spre 
vânzare. 

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului închiriat, situat în Jimbolia, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 15, înscris în C.F. nr. 405417, topo. 509/7, în suprafaţă de 184 mp. 



19. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Dr. Victor Babeş, nr. 12, cuprins în CF 405355, nr. topo. 3845, 3846, cumpărat în baza 
Legii 112/1995. 

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a creanţelor fiscale a 
unui număr de 48 debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 

21. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Tătar Vasile aflat în stare de 
insolvabilitate. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 2017. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul şcolar 
2017-2018. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 129 din 30 
iunie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia. 

25. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
26. Probleme ale Primăriei.  
27. Diverse.                                  
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1 din 26 ianuarie 2017 preşedinte de şedinţă este 
d-l Ciuciulete Petru. 

D-l Ciuciulete supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 15 decembrie 2016 care se 
aprobă cu  unanimitate de voturi.  

D-l Ciuciulete supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 21 decembrie 2016 
care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  

D-l Ciuciulete supune aprobării ordinea de zi, cu menţiunea că punctul 19 de pe ordinea de zi nu 
se discută, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 2 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2017 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 3 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului  

contribuţiei lunare de întreţinere pe grade de dependenţă la Căminul pentru persoane vâstnice 
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 – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 a adus o serie de modificări foarte 

importante la Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a pesoanelor vârstnice. Înainte de modificare, 
art. 24 alin. 3 din Legea 17 prevedea că această contribuţie lunară de întreţinere poate fi stabilită de 
consiliile locale şi/sau judeţene. Prin OUG 34 a fost abrogată această prevedere. Tot înainte de apariţia 
OUG 34, în lege se specifica clar că la calcularea costului mediu de întreţinere nu se iau în considerare 
cheltuielile salariale, cu medicamentele şi cheltuielile materiale. OUG 34 a abrogat şi această prevedere 
şi astfel în calculul contribuţiei intră şi aceste cheltuieli. Se mai prevede că, costul mediu de întreţinere 
nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului care, anul acesta 
este de 1982 lei. La Jimbolia, la persoanele care nu sunt dependente a rezultat un cost mediu lunar de 
1992 lei, la persoanele semidependente a rezultat un cost mediu lunar de 2052 lei, iar în cazul 
persoanelor dependente de 2112 lei. În Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia sunt în acest moment 
22 de persoane dependente, 39 de persoane semidependente şi 9 persoane care nu sunt dependente. 

D-na Ferescu – dacă aceste modificări au apărut în luna iunie anul trecut, cum aţi funcţionat 
până la sfârşitul anului? 

D-l Bucur – această ordonanţă a intrat în vigoare la 1 septembrie. În lege se specifică faptul că 
acest cost mediu se aprobă înainte de stabilirea bugetului local, ori acest lucru se întâmplă la începutul 
anului. 

D-l Prcsina – cu cât trebuie să contribuie beneficiarul? 
D-l Bucur – persoanelor care sunt internate în Cămin li se poate reţine maxim 60% din valoarea 

pensiei. Dacă nu mai au aparţinători, diferenţa o suportă consiliul local şi consiliul judeţean. Dacă mai au 
aparţinători, atunci aceştia sunt obligaţi la plata diferenţei contribuţiei de la 60% din pensie până la 
valoarea totală, dar cu condiţia ca aceştia să aibă venit lunar pe membru de familie mai mare de 782 lei, 
dar nu mai mult de 30% din veniturile assimilate salariilor. 

D-l Prcsina – acum în Cămin sunt persoane care nu au aparţinători? 
D-l Bucur – acum în cămin sunt 69 de persoane, din care 30  nu au aparţinători, 30 au 

aparţinători, dar sunt sub limita de 782 lei/membru de familie, mai rămân 8-9 care depăşeşsc 782 lei. 
Căutăm soluţii să îi ajutăm. 

D-l Gorgan – vreau să înţeleg foarte bine acea limită de 782 lei. Dacă venitul pe membru de 
familie depăşeşte cu 1 leu sau cu 10 lei această limită, cine plăteşte? 

D-l Bucur – dumneavoastră hotărâţi. 
D-l Gorgan – procentual care este contribuţia consiliului local la bugetul căminului, păstrăm 

procentul din anii trecuţi, sau îl depăşim? 
D-l Postelnicu – păstrăm proporţia, procentul, 20% Consiliul Local şi 80% Consiliul Judeţean, 

dar sumele vor fi mult mai mari. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 4 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2017  
(personal contractual) 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 Bucur  – anul trecut am solicitat transformarea postului de conducere de coordonator personal 

de specialitate în asistent medical. Am scos postul la concurs şi nu a venit nimeni pentru că la spital 
salariile sunt mult mai mari.  

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

HOTĂRÂREA NR. 5 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea procedurii privind ad miterea/ieşirea  
persoanei vârstnice în/din 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 6 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea modificării şi completării Regulamentului de  
organizare şi funcţionare al Căminului 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 7 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind majorarea salariilor brute a anga jaţilor SC Peisaj  
Hosta SRL, începând cu 01.02.2017. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care nu avizează proiectul de hotărâre.  
D-l Ciuciulete – am discutat ieri în şedinţa AGA. Propun amânarea până se depun documentele 

solicitate (execuţia bugetului pe anul 2016 şi bugetul pe anul 2017). 
D-l Postelnicu – propun să supunem la vot proiectul de hotărâre. 
D-l Gorgan – eu îmi susţin punctul de vedere, nu văd de ce să nu fim de acord cu această 

majorare. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 6 voturi pentru, 8 

împotrivă (d-l Ciuciulete, d-l Persecă, d-l Prcsina, d-l Boss, d-l Tinei, d-l Meszaros, d-şoara Buduran şi 
d-naSiminiuc) şi o abţinere (d-na Ferescu). 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea Organigramei la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
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 – 50% din personalul SC Peisaj Hosta este necalificat. 
D-l Meszaros – sunt de acord cu majorarea salariilor, dar să crească şi calitatea lucrărilor. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 8 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al  
bugetului local. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 9 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  utilizarea în anul 2017 a excedentului anual rezultat din  
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finan ţate integral din venituri proprii . 



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-na Siminiuc – piaţa şi cimitirul au realizat deficit. Cine nu şi-a îndeplinit planul? 
D-l Postelnicu – sunt activităţi care merg pe pierdere. Din încasări nu se acoperă salariile şi toate 

lucrările de întreţinere şi nu cred că este cazul să majorăm taxele sau să introducem taxe noi la cimitir. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 10  
 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  

la Primăria oraşului Jimbolia, pentru 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 11 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe  

anul 2017 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 12 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi patrimonial public  

şi privat al Ora şului Jimbolia 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 13 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea propunerilor de casare a mijlocelor fixe  
şi scoaterea din inventar a unor obiecte de inventor. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 14 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi  
trotuare în oraşul 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-na Siminiuc -  am luat câteva din străzile notate şi am descoperit aşa: multe din ele nu ar avea 

nevoie de foarte mult şi sunt multe care ar trebui, dar nu sunt cuprinse în această listă. De exemplu: pe 
str. Spre Nord nu este trotuar de ani de zile, pe str. Ştefan Octavian Iosif şi pe str. George Coşbuc vreţi să 
puneţi sistem de ape pluviale, dar reparaţi strada, apoi venim cu ape pluviale? Multe străzi nu au ce căuta 
pe această  listă şi sunt multe străzi foarte rele care nu se regăsesc pe listă. 

D-l Tinei  – în viziunea dumneavoastră, vom începe să asfaltăm definitiv cartierele din Jimbolia. 
D-l Postelnicu – dacă se termină lucrările de canalizare în zona respective. 
D-l Tinei – descutând aplicat, canalizarea în Abator se poate recepţiona şi în primăvară putem 

asfalta, sunt străzi mici. 
D-l Postelnicu – mai sunt lucrări la canalizare, nu putem să asfaltăm până nu ştim sigur ca nu se 

va mai sparge. 
D-l Prcsina – văd că este această frică de a face ceva, ca nu cumva apoi să fie nevoie să spargem. 

Revenind la discuţia din AGA Peisaj Hosta de ieri, dacă am pune pavaj pe trotuare, nu ar mai fi nicio 
problemă, dacă se revine cu lucrări în anumite zone, am scoate pavajul, se execută lucrarea şi se pune 
pavajul înapoi. 

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

HOTĂRÂREA NR. 15 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea  
concesionării, a suprafeţei de 5.823 mp, situată în Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 
3213, topo. 2435/1/1, 2435/1/2, 2435/1/3, pentru amenajare zonă de depozitare utilaje şi materiale 
de construcţie. 

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 – terenul dintre CRH şi canal al cui este? 
D-l Postelnicu – este concesionat de Danimex. 
D-l Prcsina – dacă este al aceleiaşi firme, acum solicită teren pentru amenajare zonă de 

depozitare utilaje? 
D-l Postelnicu – la licitaţie poate să participe oricine. Pe acest teren nu se pot ridica construcţii, 

face parte din zona verde a oraşului. 
D-l Tinei – referitor la spaţiile verzi, am o întrebare: pe un spaţiu verde se poate face un loc de 

joacă, şi ma refer nu la un loc de joacă classic, cu topogane şi băncuţe, vreau să nivelăm şi să facem o 
zonă de alergare, la capătul str. Gh. Doja? 

D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o 
abţinere (d-l Prcsina) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 16 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul  
închiriat situat în Jimbolia, str. Aurel Vlaicu, nr . 15, înscris în C.F. nr. 405417, topo. 509/7, în 
suprafaţă de 184 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-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 17 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  



închiriat, situat în Jimbolia, str. Aurel Vlaicu, n r. 15, înscris în C.F. nr. 405417, topo. 509/7, în 
suprafaţă de 184 mp. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 18 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată  

a creanţelor fiscale a unui număr de 48 debitori declaraţi 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 Meszaros – cine a făcut acest tabel? Îl cunosc pe Negyi Ludovic, nu ştiu ce caută pe acest 

tabel. 
D-l Postelnicu – nu au venituri urmăribile. Se fac insolvabili, apoi deschidem acţiuni în instanţă 

de tranformare a amenzilor în muncă în folosul comunităţii. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (d-l Gorgan, D-l Tinei, d-şoara Buduran) şi o abţinere (d-l Boss) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 19 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Tătar  

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 20 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes  

local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru 
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-şoara Siminiuc – câte persoane beneficiază de acest ajutor minim garantat. 
D-l Postelnicu – în jur de 45 de familii. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 21 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea re ţelei şcolare la nivelul oraşului  

Jimbolia pentru anul şcolar 2017-2018. 
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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 22 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea art. 1 al Hot ărârii Consiliului Local  
Jimbolia nr. 129 din 30 iunie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi 
liceal din 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 Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 23 
 

Probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu prezintă plângerea d-lui Drăguţ care contestă hotărârea de consiliu local prin care 

s-a însuşit raportul de evaluare întocmit de către SC Gala Consulting, din care a rezultat o valoare a 
imobilului situat în Jimbolia str. Lorena, nr. 6, ap. 3 de 28.900 lei, fara TVA, valoare mult mai mare 
decât cea rezultată din raportul de evaluare întocmit de evaluator Untaru Mihaela Vasilica, şi anume 
16.777 lei, fără TVA. 

D-l Postelnicu – referitor la această situaţie, d-l Drăgut a solicitat cumpărarea imobilului din str. 
Lorena nr. 6, ap. 3 şi a prezentat un raport de evaluare întocmit de evaluator Untaru Mihaela Vasilica. 
Acest raport a fost expertizat, la solicitarea noastră, de către SC Gala Consulting, care a constatat că 
valoarea imobilului este mult mai mare. În şedinţa consiliului local a fost însuşit raportul întocmit de 
către SC Gala Consulting, hotărâre pe care d-l Drăguţ o contestă. 

D-l Boss – să se adreseze instanţei. 
D-l Ciuciulete supune la vot respingerea contestaţiei care se admite cu unanimitate de voturi. 
 
Diverse: 
D-na Siminiuc – vreau să propun un proiecţel. Mapa de azi cântăreşte 1,2 kg. Facând nişte 

calcule putem ajunge la concluzia că se risipeşte foarte multă hârtie. Propun achiziţionarea unor tablete 
şi astfel am face economie de timp şi bani. 

D-l Gorgan – propun să începem să iniţiem, să demarăm proiecte bune pentru oraş, să nu mai 
avem excedent la sfârşitul anului. 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Ciuciulete 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,  
  Ciuciulete Petru 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 


