
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării Procedurii privind admiterea/ieşirea 
persoanei vârstnice în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 2559 din 22.03.2017 al Serviciului Public de Asistenţă 

Socială prin care se propune aprobarea modificării 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 aprobă modificarea Procedurii 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. 16 din 
26.01.2017 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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local 
Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea 
finanţării C ăminului pentru persoane vârstnice Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2811 din 30 martie 2017 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin 
Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 35 
alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 6/2017 a bugetului 
de stat pe anul 2017; 

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 asocierea, pentru o perioadă de 3 luni, până la data de 30.06.2017, 

a Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean 
Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

Art. 2. – Se aprobă finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, cu suma 
de 150 mii lei din bugetul local al Oraşului Jimbolia pentru anul 2017, capitolul bugetar 68.02 
– Asistenţă socială; 

Art. 3 . – Se mandatează primarul oraşului Jimbolia, în calitate de ordonator principal 
de credite, să încheie contractul de asociere. 

Art. 4. – 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. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  928 din 27 martie 2017  al Serviciului buget, contabilitate,  

patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 450.000 lei, din bugetul local, 
pentru susţinerea activităţii financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, 
pct. 3 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  450.000 lei pentru finanţarea  

cheltuielilor curente şi de capital ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 Suma de 450.000 lei va fi asigurată din bugetul local al anului 2017, capitolul 
66.02 – SĂNĂTATE. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului 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  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru 
anul competiţional 2017, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului 
Tehnologic Jimbolia. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2697 din 27.03.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 50.000 lei, din bugetul local, 
pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru anul competiţional 2017, din cadrul 
structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, 
pct. 6 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  50.000 lei pentru susţinerea activităţii de 

lupte libere, pentru anul competiţional 2017, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar 
al Liceului Tehnologic Jimbolia.  
 Suma de 50.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de funcţionare, 
capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei 
Ortodoxă Română “Buna-vestire” Jimbolia pentru construire lumânărar, schimbare 
tablă ancadramente, schimbare jgheaburi şi burlane, aplicare tencuială decorativă pe 
exteriorul lăcaşului de cult (bisericii) 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2278 din 27.03.2017 al Serviciului Administraţie  Publică Localpă  

prin care se propune alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, 
pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia 
pentru construire lumânărar, schimbare tablă ancadramente, schimbare jgheaburi şi burlane, 
aplicare tencuială decorativă pe exteriorul lăcaşului de cult (bisericii); 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 
şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 200.000 lei din bugetul local al oraşului  

Jimbolia, pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” 
Jimbolia construire lumânărar, schimbare tablă ancadramente, schimbare jgheaburi şi 
burlane, aplicare tencuială decorativă pe exteriorul lăcaşului de cult (bisericii).  
 Suma de 200.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, 
recreere şi religie. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Greco 
Catolice Jimbolia pentru pavare în jurul bisericii, placare cu polistiren, aplicare vopsea 
lavabilă interior şi aplicare tencuială decorativă la exterior 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 598 din 27.03.2017 al Serviciului Administraţie  Publică Localpă  

prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, 
pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Greco Catolice Jimbolia pentru pavare în 
jurul bisericii, placare cu polistiren, aplicare vopsea lavabilă interior şi aplicare tencuială 
decorativă la exterior; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 
şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 20.000 lei din bugetul local al oraşului  

Jimbolia, pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Greco Catolice Jimbolia pentru 
pavare în jurul bisericii, placare cu polistiren, aplicare vopsea lavabilă interior şi aplicare 
tencuială decorativă la exterior.  
 Suma de 20.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere 
şi religie. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Parohiei Greco Catolice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii 
Reformate Jimbolia pentru realizare mobilier interior  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 1708 din 27.03.2017 al Serviciului Administraţie  Publică Localpă  

prin care se propune alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, 
pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Reformate Jimbolia pentru realizare 
mobilier interior ; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 
şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 15.000 lei din bugetul local al oraşului  

Jimbolia, pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Reformate Jimbolia pentru 
realizare mobilier interior .  
 Suma de 15.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere 
şi religie. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Bisericii Reformate Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listei de investiţii finanţată din bugetul local pentru 
anul 2017 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
  Văzând referatul 2749/28.03.2017 al Serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii finanţată din bugetul 
local pentru anul 2017; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII FINANŢATĂ DIN 

BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2017, conform ANEXEI 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; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Cetăţenilor prin presă  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 2759 din 29 martie 2017 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului local 
pe anul 2017; 
  Tinând cont de prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 
2017, de adresa nr. 4453/13.03.2017 emisă de D.G.F.P.Timiş; 
  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 aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017  conform 
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
  

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- DGRFP; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
 Văzând referatul 2719 din 28 martie 2017 al Serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI 

INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 
VENITURI PROPRII, PENTRU ANUL 2017, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
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, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Cetăţenilor prin presă  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2017 
 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 2770 din 29.03.2017 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 
2017; 
  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 aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri  
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2017, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
     

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; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 
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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 2017 la Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2577 din 22.03.2017 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea 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, 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, 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 modificarea şi completarea Statelor de funcţii ale 

activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 
2017,  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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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice 
al Oraşului Jimbolia  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2540 din 22.03.2017 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice al Oraşului Jimbolia ; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (20) din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice al 

Oraşului Jimbolia ,  prevăzut în anexa 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 ; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului; 
- Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei    
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Vasile Goldiş, nr. 13, cuprins în C.F. nr. 405440, topo. nr. 
417, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2534 din  22.03.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Vasile Goldiş, nr. 13, cuprins în C.F. nr. 405440, topo. nr. 417, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor 
cumpărate în baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Fechete Letiţia  şi  

Fechete Beniamin a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Vasile Goldiş, nr. 13, 
cuprins în C.F. nr. 405440, topo. nr. 417, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 
289 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 178 mp curte va plăti în continuare chirie sau 
poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art. 1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc 
înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în 
orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 16, ap. 3, cuprins în C.F. nr. 404187, topo. nr. 
417, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2650 din  24.03.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 16, ap. 3, cuprins în C.F. nr. 404187, topo. nr. 417, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor 
cumpărate în baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Tubucan Dorel şi  

Tubucan Cristina a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 16, ap. 3, 
cuprins în C.F. nr. 404187, topo. nr. 417, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 
125 mp. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art. 1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc 
înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în 
orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren curţi/construcţii şi teren 
intravilan pentru ASC BLYTHSWOOD ROMANIA, pentru anul fiscal 2017 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  2435  din 20.03.2017 al Serviciului Impozitele şi Taxele  

Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri de scutire de la plata impozitului pe 
clădiri şi teren curţi/construcţii şi teren intravilan pentru ASC BLYTHSWOOD ROMANIA, 
pentru anul fiscal 2017; 

Ţinând cont de prevederile  art. 456 alin. 2 lit. c, art. 464 alin 2 lit. d şi art. 495 din 
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată; 

Având în vdere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 209 din 15.11.2016 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 45 şi art 115 alin. 
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Pentru anul fiscal 2017, ASC BLYTHSWOOD ROMANIA, CUI 7359533,   

se scuteşte de la plata impozitului pe clădire în sumă de 48.202 lei, impozitului pe teren 
curţi/construcţii în sumă de 1.374 lei şi impozitului pe teren extravilan în sumă de 99 lei. 

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; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
- ASC BLYTHSWOOD ROMANIA, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren curţi/construcţii pentru 
Fundaţia Sf. Francisc, pentru anul fiscal 2017 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  1886  din 07.03.2017 al Serviciului Impozitele şi Taxele  

Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri de scutire de la plata impozitului pe 
clădiri şi teren curţi/construcţii pentru Fundaţia Sf. Francisc, pentru anul fiscal 2017; 

Ţinând cont de prevederile  art. 456 alin. 2 lit. c, art. 464 alin 2 lit. d şi art. 495 din 
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată; 

Având în vdere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 209 din 15.12.2016 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 45 şi art 115 alin. 
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Pentru anul fiscal 2017, Fundaţia Sf. Francisc, CUI 5013605,  se scuteşte  

de la plata impozitului pe clădire în sumă de 6.300 lei şi impozitului pe teren curţi/construcţii 
în sumă de 647 lei. 

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; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
- Fundaţie Sf. Francisc 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind scutirea de la plata impozitului/taxă pentru terenul aferent imobilului Casa 
şvăbească din Jimbolia, str. Dr. Carol Diell, nr. 4 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  2338  din 16.03.2017 al Serviciului Impozitele şi Taxele  

Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri de scutire de la plata impozitului/taxă 
pentru terenul aferent imobilului Casa şvăbească din Jimbolia, str. Dr. Carol Diell, nr. 4, 
clasificat ca monument istoric din secolul al XIX-lea de către Ministerul Culturii şi cultelor; 

Ţinând cont de prevederile  art. 464 alin. 2, lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 45 şi art 115 alin. 
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – D-l Benea Cosmin se scuteşte de la plata impozitului/taxă pentru terenul  

aferent imobilului Casa şvăbească din Jimbolia, str. Dr. Carol Diell, nr. 4, clasificat ca 
monument istoric din secolul al XIX-lea. 

Scutirea se aplică cu 1 ianuarie 2018, conform art. 464 alin. 3 din Legea nr.  
227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată. 

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; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
- d-lui Benea Cosmin 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unor suprafețe de păşune, reprezentând 

o parte din pășunea orașului, în vederea închirierii acestora 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2616 din 23.03.2017 al Serviciului Urbanism, Registrul Agricol prin care  

se propune aprobarea scoaterii la licitație publică a a unor suprafețe de păşune, reprezentând o parte  
din pășunea orașului, în vederea închirierii acestora; 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991; 
 Ţinând cont de prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitație publică a a unor suprafețe de păşune, reprezentând o  

parte din pășunea orașului, în vederea închirierii acestora, după cum urmează: 
- Suprafaţa de 0,91 ha situată în parcela A 192, BF 602; 
- Suprafaţa de 0,91 ha situată în parcela A 192, BF 602; 
- Suprafaţa de 1,5 ha situată în parcela Pş 182/1, BF; 
- Suprafaţa de 1,71 ha situată în parcelele A 212, A 203 şi A 177/1/23, BF 78, 602 şi  601; 
Art. 2.  – Se aprobă prețul de pornire al licitației în cuantum de 100 lei/ha, cu un pas de 

licitație de 10 lei. 
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, Registrul Agricol 
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea participării Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Program 
model de reabilitare pentru lacuri şi zone umede în Regiunea Banat Triplex” 
(Rehabilitation model program for lakes and wetlands in the Banat Triplex Region), 
acronim Lake Rehab 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul 2460 din 20.03.2017 al Serviciului Administraţie publică, Integrare  

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea Oraşului Jimbolia 
la implementarea proiectului „„Program model de reabilitare pentru lacuri şi zone umede în 
Regiunea Banat Triplex” (Rehabilitation model program for lakes and wetlands in the Banat 
Triplex Region), acronim Lake Rehab.    
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Program  

model de reabilitare pentru lacuri şi zone umede în Regiunea Banat Triplex” (Rehabilitation 
model program for lakes and wetlands in the Banat Triplex Region), acronim Lake Rehab, cât şi 
asigurarea fondurilor (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) necesare implementării proiectului 
anterior menţionat.  

Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului  
cu titlul „„Program model de reabilitare pentru lacuri şi zone umede în Regiunea Banat 
Triplex” (Rehabilitation model program for lakes and wetlands in the Banat Triplex Region), 
acronim Lake Rehab, în valoare de 335.520 EURO (din care 285.192 EURO –fonduri UE, 
43.617,60 EURO – Cofinanţare Naţională, 6.710,40 EURO – contribuţie proprie), în condiţiile 
rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programului Interreg V –A România 
- Ungaria. 
 Art. 3. – Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 6.710,40 EURO, reprezentând 2% 
pentru cofinanţarea proiectului. 

Art. 4.  – Se aprobă realizarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Program model de 
reabilitare pentru lacuri şi zone umede în Regiunea Banat Triplex” (Rehabilitation model 
program for lakes and wetlands in the Banat Triplex Region), acronim Lake Rehab. 
 Art. 5. – Se împuterniceşte primarul  Darius Adrian Postelnicu ca reprezentant al proiectului  
şi pentru a semna toate documentele legale ce ţin de implementarea acestui proiect. 
           Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Timiş; 

– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, 
Relaţii Publice 

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE 

DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA 
SRL 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2593 din 23.03.2017 al Serviciului Administraţie Publică 

Locală prin care se propune aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN 
BĂLŢILE DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA 
SRL; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă REGULAMENTUL PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE DIN  

ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 2.  -  Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 94 din 21 
mai 2015, se abrogă 

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; 
- S.C. Peisaj Hosta SRL; 
- cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  2293  din 27.03.2017  al Serviciului Administraţie Publică Locală,  

prin care se solicită aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului; 

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare; 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi  

de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, în litigiul cu reclamanta Copil 
Domnica, dosarul nr. 1467/30/2017, aflat pe rolul Tribunalului Timş,  atât în primă instanţă 
cât şi în căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca 
excepţii; 

(2) Preţul contractului (onorariul avocaţial) va fi de 2.200 lei, sumă prevăzută în  
bugetul local, capitolul 51.01.03  – Autorităţi publice. 
 Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele şi pentru 
Oraşul Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractele de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare juridică. . 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
 

Nr.   79       din 30 martie 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Fechete Sandu Marian 
 

                                         CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a unor imobile  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2680/27.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a unor 
imobile ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit.”c”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a următoarelor imobile: 
- NGL 770/3/4, în suprafaţă de 0,8262 ha; 
- NGL 770/3/6, în suprafaţă de  0,12 ha; 
- DE 765, în suprafaţă de 0,5 ha; 
- DE 757, în suprafaţă de 0,3 ha; 
- DE 770/3/2, în suprafaţă de 0,47 ha; 
- HCN 770/2, în suprafaţă de 0,36 ha. 

 Imobilele fac parte din domeniul privat al Oraşului Jimbolia. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- O.C.P.I. Timişoara. 
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                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
ORAŞUL JIMBOLIA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al  

oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 

   
 Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 30.03.2017; 
 Având în vedere : 

• referatul nr. 2692/27.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 
care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special 
împuternicitului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş; 

• prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

• Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, art. 
21 (1); 

 În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Se mandatează Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului 
Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 21.02.1971, la  Jimbolia, jud. Timiş, domicialiat 
în Jimbolia, posesor al C.I. seria  TM , nr. 878017, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 
02.02.2011, ca în Adunarea Generală din data de 27.04.2017 a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş , să aprobe intrarea în Asociaţie a comunei 
Chevereşu Mare. 
  Art. 2. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
Jimbolia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 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, 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 

- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 30 marie 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Fechete Sandu Marian . 

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 Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia: d-l Bucur Eugen, director. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 167 din 22.03.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei 
vârstnice în / din Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia, în anul 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind  alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. 
Karl Diel Jimbolia, în anul 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a activităţii de 
lupte libere, pentru anul 2017, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului 
Tehnologic Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii finanţată din bugetul local pe anul 
2017. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2017. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii pe anul 

2017 la Primăria Oraşului Jimbolia. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficinţei energetice 

pentru oraşul Jimbolia, judeţul Timiş. 
11. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 

în oraşul Jimbolia, str. Vasile Goldiş, nr. 13, cuprins în C.F. nr. 405440, topo. nr. 417, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 16, ap. 3, cuprins în C.F. nr. 404187, topo. nr. 327, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru Societatea  
de Caritate Blythswood România, Filiala Banat, pentru anul fiscal 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru Fundaţia 
Sf. Francisc, pentru anul  fiscal 2017. 

15. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului/taxă pentru terenul neconstruit  
aferent imobilului Casa Şvăbească, str. Dr. Carol Diell, nr. 4. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unor suprafețe de teren, 
reprezentând o parte din pășunea orașului, în vederea închirierii acesteia. 



17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Jimbolia la implementarea 
proiectului „Program model de reabilitare pentru lacuri şi zone umede în Regiunea Banat 
Triplex”. 

 
 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE 
DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA SRL. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia. 

20. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
21. Probleme ale Primăriei.  
22. Diverse.                        

Şi plusul la ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a unor imobile. 
2. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale 

Parohiei Ortodoxă Română “Buna-vestire” Jimbolia pentru construire lumânărar, schimbare 
tablă ancadramente, schimbare jgheaburi şi burlane, aplicare tencuială decorativă pe 
exteriorul lăcaşului de cult (bisericii). 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale 
Parohiei Greco Catolice Jimbolia pentru pavare în jurul bisericii, placare cu polistiren, 
aplicare vopsea lavabilă interior şi aplicare tencuială decorativă la exterior. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale 
Bisericii Reformate Jimbolia pentru realizare mobilier interior. 

5. Proiect de hotărâre acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al  
oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă – Canal Timiş. 

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 49 din 09 martie 2017 preşedinte de şedinţă 

este d-l Fechete Sandu Marian. 
D-l Fechete supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 23 februarie 2016 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Fechete supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 09 martie 2016 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Fechete supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, cu menţiunea că punctele 

2, 3 şi 4 de pe plusul la ordinea de zi se vor discuta înainte de punctul 5 de pe ordinea de zi, care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 58 
 



D-l Fechete prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a  
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în 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 Ferescu – de ce pe trei luni? 
D-l Postelnicu  - suntem în 30 martie, primele trei luni din an au trecut. 
D-l Tinei – Serviciul de Asistenţă Socială a luat în calcul varianta să nu putem fi finaţaţi pe 

semestrul doi al anului? 
D-l Postelnicu – discuţii sunt, tot ce se discută acum în şedinţă a fost discutat înainte cu 

serviciile din primărie şi conducerea căminului.  
D-l Tinei  – dacă se dovedeşte că veniturile sunt mai mici, din punctul meu de vedere , 

domnule manager, ar trebui să mai tăiaţi pe cheltuieli. Dar nu pe cheltuielile cu hrana şi 
medicamentele. 

D-l Bucur – să vă spun ultima întâmplare: aseara în urma unei pene de current ni s-au ars 10 
corpuri de neon, 7 televizoare, o maşină de spălat vase şi camera frig. Acum facem constatarea  şi 
evaluarea. 

D-l Tinei – faceţi referat şi conform contractului Enel-ul are obligaţia să vă despăgubească. 
D-l Bucur – noi nu putem aştepta, avem nevoie de camera frig, nu avem unde să ţinem 

mâncarea, la fel şi de maşina de spalat vase. Televizoarele nu sunt aşa o problemă. 
D-l Tinei – către executiv: cum previzionaţi semestrul doi? 
D-l Postelnicu – sperăm într-o seriozitate a celor de la Consiliul Judeţean, să facă ccea ce 

promit. Şi Căminul de la Comloşu Mare are aceeaşi problemă, cheltuielile sunt mai mari decât 
veniturile.  Nu ştiu care este politica la nivel national referitor la căminele de bătrâni. Din păcate une 
se spune şi alta se face, poate să fie altă intenţie. Solicitarea pentru fondurile necesare a fost depusă la 
Consiliul Judeţean încă din luna decembrie. 

D-l Tinei – din punctul meu de vedere, cred că trebuie să ne gândim serios la rectificarea din 
iulie, să ne facem propriile rezerve să acoperim acel deficit pentru căminul de bătrâni, pentru că nu 
vreau să se spună prin piaţă că consilierii au dat bani pentru “coafat oraşul” şi nu au dat bani pentru 
bătrâni. Copii şi bătrânii sunt responsabilitatea noastră, a adulţilor. 

D-l Postelnicu – nu putem amesteca capitolele din buget, nu putem să nu mai tundem iarba. 
Eu zic să facem front comun, fiecare formaţiune politică din consiliul local să meargă către consilierii 
judeţeni să le solicite rectificarea bugetară. 

D-l Gorgan – cum de s-a mărit atât de mult bugetul căminului? În trecut nu ajungeam la 
1.700.000 lei. Cum de s-a trecut de la 1.200.000 lei la 1.700.000 lei, în condiţiile în care în trecut erau 
mai mulţi bătrâni? 

D-l Bucur  – la ora actuală standardul minim de cost pentru o persoană asistată este de 23.784 
lei/an. Asta înseamnă 1982 lei pe lună. Dacă înmulţim cu 70 de bătrâni dă aproximativ 1.700.000 lei. 

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

HOTĂRÂREA NR. 59 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a  
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, în 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 Gorgan – 450 mii lei pe tot anul? 



D-l Postelnicu – asta în primă instanţă. Dacă vom putea vom mai aloca la viitoarele 
rectificări. Dar trebuie să fim conştienţi că niciodată nu vom putea satisface toate solicitările 
instituţiilor. Trebuie să ştiţi că am primit cu aproape 700 mii lei mai puţin din cote defalcate din 
impozitul pe venit şi TVA. Managerii instituţiilor trebuie să caute şi alte surse de finanţare. 

D-l Prcsina – au solicitat 820 mii lei, noi alocăm 450 mii lei. La şedinţa trecută am discutat de 
măsurile lăsate de ISU. În solicitare s-au previzionat doar 20 mii lei pentru acest punct. Să nu se 
trateze prea uşor această problemă. 

D-l Postelnicu – trebuie să înţelegem că este o lucrare de durată, care trebuie realizată 
etapizat.  

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

HOTĂRÂREA NR. 60 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a  
activităţii de lupte libere, pentru anul 2017, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al 
Liceului Tehnologic 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  – am văzut cererea, de ce nu este susţinută de către inspectorat catedra de lupte 

libere? 
D-l Postelnicu – inspectoratul susţine salariul profesorului, nouă ni se solicită fonduri pentru 

deplasarea la competiţii şi pentru premierea sportivilor. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 61 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor  
proprii ale Parohiei Ortodoxă Română “Buna-vestire” Jimbolia pentru construire lumânărar, 
schimbare tablă ancadramente, schimbare jgheaburi şi burlane, aplicare tencuială decorativă 
pe exteriorul lăcaşului de cult (bisericii) . 

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 Kasa – este vorba să suplimentăm suma pe care ei o au. Ce sumă au? 
D-l Postelnicu – bugetul total al lucrării se apropie de 300 mii. 
D-l Kasa – o suplimentare de fonduri înseamnă că ei au 200 mii şi mai solicită 50 mii. Este 

valabil ce am cerut pompierilor sau tuturor cultelor. Oricine vrea să facă ceva frumos are tot respectul 
din partea mea, dar instituţiile de cult sau caritabile sunt lucruri de care tot oraşul trebuie să aibă grijă, 
nu numai forma oficială de conducere, ci cade în grija cetăţenilor oraşului, nu numai consiliului local, 
iar cei care fac lucrul acesta ar trebui să se înhame şi la munca aceea grea şi mai deranjantă, de a bate 
din poartă în poartă. Sunt 80% ortodocşi în Jimbolia, de unde ei ar putea să adune aceşti bani. Eu 
reproşez comoditatea tuturor cultelor, inclusiv biserica catolică, care a fost pionierul în renovarea 
bisericilor. Nu sunt de acord nici la greco catolici, nici la un alt cult, să ne culcăm pe o ureche şi să 
cerem consiliului local. Toţi jimbolienii trebuie să ştie că au îndatoriri, nu numai de a plăti impozite şi 
taxe, sau de a face curat în faţa casei, ci şi să susţină copii, bătrânii şi bolnavii, cât şi să-şi susţină 
relaţia cu Dumnezeu. Nu vreau să fiu arogant, dar este îndatorirea fiecăruia. 

D-l Gorgan – sunt cetăţeni care plâng din cauza faptului că suntem în anul 2017 şi încă umblă 



prin noroaie. Cred, din punctul meu de vedere, că prioritare ar trebui să fie alte proiecte, cele de 
infrastructură. Plângem că educaţia sau sănătatea nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie  în 2017, dar 
dăm bani la culte? 

D-l Tinei – unde sunt devizele de lucrări, nu ar trebui să le vedem şi noi? 
D-l Postelnicu – sunt ataşate la hotărâre. 
D-l Gorgan - biserica ortodoxă a fost ajutată şi în trecut, la fel şi celelelte culte, nu cred că 

acest lucru este prioritar. Şi nu putem spune că este într-o stare avansată de degradare. 
D-l Ciofiac – nu putem aştepta să se degradeze, costurile ar fi atunci mult mai mari. 
D-l Postelnicu – am gândit să ajutăm pe cei care solicită ajutorul. Am început cu biserica 

catolică. Vrem să susţinem toate cultele care au solicitat ajutor. Anul viitor vor fi şi celelalte culte, le 
vom ajuta în măsura posibilităţilor.  

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi pentru, două 
împotrivă (d-l Gorgan şi d-l Kasa) şi o abţinere (d-şoara Siminiuc) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 62 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor  
proprii ale Parohiei Greco Catolice Jimbolia pentru pavare în jurul bisericii, placare cu 
polistiren, aplicare vopsea lavabilă interior şi aplicare tencuială decorativă la exterior. 

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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi unul 

împotrivă (d-l Kasa) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 63 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor  
proprii ale Bisericii Reformate Jimbolia pentru realizare mobilier interior. 

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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi unul 

împotrivă (d-l Kasa) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 64 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea listei de investiţii finan ţată din bugetul  
local 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 Tinei – de ce nu ne propunem să terminăm cadastrul anul acesta? 
D-l Postelnicu – am previzionat sume, Vă povestesc în fiecare an, dar tot nu înţelegeţi. Este 

un proiect al Consiliului Judeţean şi Gauss, se pare că s-au făcut lucrări, dar nu s-a predat nimic. 
Lucrarea trebuie depusă la OCPI.  

D-l Tinei – nu vrem să terminăm lucrările la Clarii Vii? 
D-l Postelnicu – aici intervine falimentul Confortului şi nu ne permitem să susţinem diferenţa 

din bugetul local. Am cerut punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării. 



D-l Tinei – la dotări – Restaurare obiecte de patrimoniu Muzeul Pompierilor, ce se doreşte? 
D-l Niţoi – se restaurează în totalitate steagul din 1902 şi se face un catalog de către specialişti 

de la Muzeul Banatului, cu toate piesele de muzeu. Doar restaurarea stegului costă aproximativ 3.000 
euro. 

D-l Postelnicu – este un obiect de patrimoniu care trebuie păstrat. 
D-şoara Siminiuc – realizare alei acces teren sport str. G. Enescu – 20 mii lei. În ce constă 

aleile? 
D-l Postelnicu - alee pavată în jurul terenului de sport. 
D-şoara Siminiuc – dar de copertină nu scrie nimic că este ruptă şi plouă pe intrând. 
D-l Postelnicu – la reparaţii, şcolile au angajaţi şi directori. 
D-şoara Siminiuc – ce instituţii vor beneficia de sisteme de alarmă? 
D-l Postelnicu – toate la care legea ne obligă. 
D-l Kasa – toate discuţiile câtă vreme sunt constructive sunt binevenite. Ziua în care votăm 

bugetul este mult prea târziu să începem cu întrebări de ce facem una sau alta. V-am spus după 
alegeri, veniţi cu proiecte scrise, prezentaţi-le în consiliu înainte de şedinţa de buget. Bugetul  este o 
formă, sunt nişte hârtii pe care suntem obligaţi să le facem. 

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

HOTĂRÂREA NR. 65 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea bugetului local 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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 66 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea listei de investiţii a bugetului  
institu ţiilor publice finan ţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 Tinei – să înţeleg că spitalul nu îşi propune anul acesta să înceapă asocierea cu Ungaria? 
D-l Postelnicu – dimpotrivă, având în vedere că finanţarea spitalului a scăzut. Asta nu are 

legătură cu lista de investiţii. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 67 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea bugetului institu ţiilor publice finan ţate  
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local 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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 



se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 68 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării 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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 69 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficinţei  
energetice pentru oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Prcsina – este o formă de bază, este la nivel declarativ. Aş fi vrut să fie mai complex, cu 

termene. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi unul 

împotrivă (d-l Gorgan) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 70 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent  
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Vasile Goldiş, nr. 13, cuprins în C.F. nr. 405440, topo. 
nr. 417, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 71 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent  
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 16, ap. 3, cuprins în C.F. nr. 404187, 
topo. nr. 327, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 72 
 



D-l Fechete prezintă referatul privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren  
pentru Societatea  de Caritate Blythswood România, Filiala Banat, pentru anul fiscal 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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 73 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren 
pentru  

Fundaţia Sf. Francisc, pentru anul  fiscal 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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 74 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind scutirea de la plata impozitului/ taxă pentru terenul  
neconstruit  aferent imobilului Casa Şvăbească, str. Dr. Carol Diell, nr. 4. 

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 – este degradată, uitată de lune. Ce casă e aia? Eu zic să facem ceva cu ea, 

să îi dăm utilitate. 
D-l Niţoi – este proprietatea d-lui Benea. Orice intervenţie la casă se face cu avizul 

Ministerului Culturii. Ar trebui discutat cu el să vedem care sunt intenţiile lui legate de acest imobil. 
Dacă îl scutim de la impozit să îi cerem să o îngrijească. 

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

HOTĂRÂREA NR. 75 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unor 
suprafețe de teren, reprezentând o parte din pășunea orașului, în vederea închirierii acesteia. 

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 – doar crescătorilor de bovine? 
D-l Niţoi – da. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 76 



 
D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea particip ării Ora şului Jimbolia la 

implementarea proiectului „Program model de reabilitare pentru lacuri şi zone umede în 
Regiunea Banat Triplex”. 

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 – aş fi vrut să fie trecute în referat câteva idei despre ce se va face prin acest 

proiect. Suntem de acord cu participarea, sunt convins că este un lucru bun, dar aş fi vrut să fim mai 
bine informaţi. 

D-şoara Siminiuc – care este contribuţia noastră? 
D-l Postelnicu – scrie în hotărâre  6.710,40 Euro. Este vorba de aproape 400.000 Euro care 

avem ocazia să îi investim în zona bălţilor. Căutăm să îi investim în locuri de agrement pentru copii, 
aparate de fitness în aer liber, infocentre, foişoare şi câteva căderi de apă. 

D-l Tinei – locaţia? 
D-l Postelnicu – toate bălţile. 
D-l Tinei – nu putem să facem un ponton pe balta doi, să punem hidrobiciclete? 
D-l Postelnicu – vor fi pontoane, dar vrem să păstrăm înotul interzis. Cu hidrobicicletele 

intervine răspunderea, poate vom fi obligaţi să angajăm personal. 
D-l Kasa – se poate concesiona serviciul cu hidrobiciclete unei firme private. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 77 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN  
BĂLŢILE DIN ORA ŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA  SRL. 

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 Toth – a fost discutat în A.G.A. Peisaj Hosta, trebuie doar să îl aprobăm prin hotărâre de 

consiliu. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 78 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de  
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, 
ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului 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-na Ferescu – ce obiect are dosarul? 
D-l Postelnicu – vă spuneam la sfârşitul anului trecut că s-a descoperit o eroare la programul 

informatic de la Impozite şi Taxe Locale şi la 23 de persoane s-a descoperit că aveau mai mult de 
plată decât li s-a spus iniţial. Este vorba de impozitul pe clădirile nerezidenţiale. Una dinte aceste 
persoane, cea care are cel mai mult de plată, a introdus acţiune în instanţă, iar noi avem obligaţia să ne 



apărăm. O să introducem în cauză şi firma de soft. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 79 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea primei înscrieri în car tea funciară a  
unor imobile. 

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 Ferescu – nu ştim ce înseamnă NGL, DE sau HCN. 
D-l Postelnicu – este vorba de gropi de împrumut, de drumuri de exploatare sau terenuri 

neproductive. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 80 
 
 
 
 
 
 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului  
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 81 

 
Probleme al comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei sociale: 
D-l Toth – comisia socială a repartizat la ultima şedinţă o locuinţă, str. Mărăşeşti nr. 39.  
Din partea comisiei de cultură: 
D-şoara Siminiuc – vreau să vă prezint un scurt raport al activităţii: 

- Am organizat o activitate în care au fost mplicat 400 copiii, s-au 
acordat 70 de premii şi menţiuni; 

- Am organizat un spectacol cu ocazia zilei de 8 martie; 
- S-a comemorat Petre Stoica, dar nu am ştiut, am aflat după de pe 

facebook. Nu mi se pare normal, ca şi consilier local, să nu primesc, 
măcar formal o invitaţie. 

D-l Postelnicu – s-au depus coronae la mormântul lui Petre Stoica, nu a fost o comemorare 
oficială. 
 



Probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu – am primit o solicitare din parte d-lui Tătaru Petre, în calitate de preşedinte al 

Clubul Sportiv Nuova Mama Mia Becicherecu Mic prin care solicită aprobare pentru disputarea pe  
Stadionul “Thierjung Arpad” din Jimbolia a jocurilor oficiale de fotbal din Campionatul Ligii a III-a, 
Seria a 4-a, sezonul competiţional 2016-2017: 

o Etapa 19 (07.04.2017, ora 17.00) – C.S. Nuova Mama Mia – C.S. Pandurii Tg. Jiu; 

o Etapa 21 (21.04.2017, ora 17.00) – C.S. Nuova Mama Mia – C.S. Performanţa Ighiu; 

o Etapa 23 (05.05.2017, ora 18.00) – C.S. Nuova Mama Mia – A.S.F.C. Reşiţa; 

o Etapa 25 (19.05.2017, ora 18.00) – C.S. Nuova Mama Mia – A.C.S. UTA 2. 
D-l Postelnicu – ar avea nevoie de un contract de comodat. 
D-l Niţoi – trebuie să vedem ce act le putem emite, din punct de vedere legal, să nu contravină 
prevederilor art. 124 din Legea administraţiei publice locale. 
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate solicitarea. 
 
D-l Postelnicu – am primit o solicitare din partea SC ADIENT SRL  de emitere a unui acord 
privind  

amenajarea str. Hammerstein din Jimbolia.  ADIENT doreşte să amenajeze strada din fonduri proprii 
prin realizarea de parcări de-a lungul străzii, pe terenul firmei, gardul urmând a fi retras de la limita de 
proprietate. Sunt propuse două pachete de parcări, după primul acces către firmă cu parcări duble, 
amenajări trotuare şi parcare biciclete, iar al doilea pachet de parcări va fi către nord, cu aliniamentul 
parcărilor direct din stradă. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate solicitarea 
 
Diverse: 

 D-l Kasa – revin la ceea ce am spus şi la votul meu negativ referitor la alocările de fonduri 
către biserici. Ceea ce am spus a fost în calitate de consilier local şi cu privire la alocarea de bani 
publici. Ca persoană fizică este altceva. 

D-l Meszaros – revin cu întrebarea în legătură cu consumul de droguri din oraş. 
D-l Postelnicu – nu pot să vă dau decât acelaşi răspuns, care este furnizat de către poliţie, că 

situaţia este sub control. 
D-l Meszaros – comisia de recepţie de la pistele de biciclete să iasă pe teren şi să facă o 

situaţie cu porţiunile care necesită reparaţii. Să fie reparate cât mai sunt în garanţie. 
D-l Meszaros – cât la sută este executat din canalizarea oraşului şi cât a fost recepţionat. 
D-l Postelnicu – din spusele conducerii Aquatimului, aproximativ 30%, nu avem date scrise. 
D-l Tinei – biserica catolică nu a cerut bani? 
D-l Postelnicu – anul acesta nu au cerut, ca să putem aloca şi la celelalte culte. Probabil anul 

viitor. 
D-l Tinei – consiliul local de la Comloşu Mare a votat împotriva majorării tarifelor RETIM, 

sunt curios ce se va întâmpla cu ei. Aţi spus că dacă nu votăm majorarea o să fim excluşi din 
asociaţie. 

D-l Postelnicu – nu am spus asta, am spus să nu rămânem cu gunoiul pe străzi. 
D-l Tinei  – anul trecut ne-am dat demisia din consiliul local dintr-un principiu simplu – 

comunicarea. Să ştiţi că într-un an de zile nu s-a schimbat nimic. Am făsut o adresa prin care am 
solicitat reînfinţarea Consiliului Consultativ al reprezentanţilor de străzi. Nici azi nu am primit 
răspuns, şi am depus solicitarea în luna noiembrie a anului trecut. Aveaţi termen legal de 30 de zile să 
răspundeţi. 

 



Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Fechete 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,  

  Fechete Sandu Marian 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 


