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

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la consurs a unui post vacant existent la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 3484 din 20.04.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unui post 
vacant existent 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 următorului post vacant existent la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, infirmieră la Secţia Medicină Internă, poz. 19 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. 
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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. 3453 din 19.04.2017 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 anual (2017) propriu pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  3406  din 19.04.2017 al Serviciului APL, IE, RP, RI  

prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Programului anual 
(2017) propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul 
local; 

Ţinând cont de prevederile art. 15 al  Legii 350/2005 privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 
interes general; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 66 din 30 
martie 2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6) 
lit.”a” pct. 1, 2, 4, 5, 6, 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. -  Se aprobă Programul anual (2017) propriu pentru acordarea de  

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local, prevăzut în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 
- cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Comisia de evaluare 
şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local  
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  3410  din 19.04.2017 al Serviciului APL, IE, RP, RI prin  

care se propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Jimbolia în Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local; 

Ţinând cont de prevederile  Legii 350/2005 privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6) lit.”a” 
pct. 1, 2, 4, 5, 6, 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. - Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor finanţate din bugetul local: 
- D-l Kasa Ioan Tiberiu – membru; 
- D-l Flore Cristian  – membru; 
- D-l Ciuciulete Petru – membru supleant; 
- D-l Meszaros Ştefan – membru supleant. 

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 
- celor prevăzuţi la art. 3 
- cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3539 din 21.04.2017 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din 
oraşul Jimbolia; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din Oraşul 

Jimbolia, după cum urmează: 
a) Actualizare date imobil – rectificare suprafaţă în CF: 

- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. 
topo. 2571, în suprafaţă de 3.954 mp (conform CF nr. 404416 
Jimbolia), rectificare pentru suprafaţa de 4.027 mp, conform 
măsurătorilor din teren. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

aprobarea punerii la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020, a terenului pentru construcţia 
/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, în prezenţa a 16 consilieri; 
Văzând referatul nr. 2757 din 19.04.2017 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune aprobarea punerii la dispoziţia Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020, a 
terenului pentru construcţia /extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată şi actualizată; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional de Infrastructură Mare 2014-
2020; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă punerea la dispoziţia „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”, a terenului 
pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii cuprins în cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în 
perioada 2014-2020”, teren identificat conform anexei 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Obiectul de investiţii aferent „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” se va 
construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al oraşului Jimbolia, teren 
disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 

Art. 3. – Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului Jimbolia, domnul Postelnicu Darius Adrian. 

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; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă canal Timiş; 
- Aquatim SA 

 
       Nr.   87    din 27 aprilie 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 încheierii unor acte adiţionale la contractele de 

închiriere a unor suprafeţe de teren din păşunea oraşului 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3461 din 20.04.2017 al Serviciului Urbanism,Registrul  

Agricol prin care se propune aprobarea încheierii unor acte adiţionale la contractele de 
închiriere a unor suprafeţe de teren din păşunea oraşului; 

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 încheierea unor acte adiţionale la următoarele contracte  

de închiriere a unor suprafeţe de teren din păşunea oraşului: 
- Contract nr. 2960/28.04.2015, locatar d-l Schnell Ioan, care va trece cu 

întreaga suprafaţă de 2,31 ha în tarlaua A48/1, BF 157; 
- Contract nr. 2625/28.04.2015, locatar d-l Dragu Gustav, care va trece 

cu suprafaţă de 1,5927 ha din BF 875 în tarlaua A48/1, BF 157; 
- Contract nr. 2799/28.04.2015, locatar d-l Mureşan Gheorghe, care va 

trece cu suprafaţă de 0,75 ha din BF 601 în parcela A192, BF 760; 
 

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 Urbanism, Registrul Agricol 
- cetăţenilor prin afişare 
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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. Calea Timişorii, nr. 75, ap. 3, cuprins în C.F. nr. 403375-C1-
U1, topo. nr. 1601-1602/III, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3507 din  20.04.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 75, ap. 3, cuprins în C.F. nr. 403375-C1-U1, topo. nr. 1601-
1602/III, 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 Novak Felicia  şi  

Novak Iosif a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 75, ap. 3, 
cuprins în C.F. nr. 403375-C1-U1, topo. nr. 1601-1602/III, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 196 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 modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3485 din 20.04.2017 prin care se propune modificarea şi 

completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2017; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a 

oraşului Jimbolia pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a 
materialelor şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3512 din  24.04.2017 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a 
materialelor şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, 
Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000; 

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 procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a materialelor şi a mijloacelor 
fixe uzate,  la Primăria oraşului Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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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. Lorena, nr. 81, cuprins în C.F. nr. 404853, topo. nr. 2501, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3592 din  24.04.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Lorena, nr. 81, cuprins în C.F. nr. 404853, topo. nr. 2501, 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 Grigoraş Mihaela   

şi Grigoraş Ion a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 81, cuprins în 
C.F. nr. 404853, topo. nr. 2501, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 275 mp. 

Art. 2. – 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 - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 HOTĂRÂREA 

privind încheierea unui contract de comodat  cu Asociaţia “FOTBAL 
CLUB UNIREA JIMBOLIA“, ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului de sport “Unirea“, str. Calea Moţilor nr. 14-16 
 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  
Văzând referatul nr. 3445 din 24 aprilie 2017 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune  încheierea unui 
contract de comodat cu  Asociaţia “FOTBAL CLUB UNIREA JIMBOLIA“ , ce va  
avea   ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de sport “Unirea“ , str. Calea 
Moţilor nr. 14 -16 ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, art. 124  şi art. 45 din Legea 
administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Asociaţia “  

FOTBAL CLUB UNIREA JIMBOLIA“, ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului de sport “Unirea“, str. Calea Moţilor nr.14-16, precum şi a clădirii 
învecinate, care se foloseşte pentru vestiare şi alte activităţi sportive. 
            
            Art.2. –Termenul de valabilitate al contractului va fi de 3 ani, începând cu data 
de  01.05.2017, cu posibilitatea prelungirii cel mult cu perioada iniţială. 

 
Art.3.  – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 

agricol; 
- Serviciului buget, contabilitate ; 
- Asociaţiei “ FOTBAL CLUB UNIREA JIMBOLIA“. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 



CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 aprilie 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 16. 
Absentează: d-l Persecă. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 198 din 19.04.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Prezentarea Raportului asupra stării generale, economice, sociale, culutrale, sportive şi 
administrative a oraşului Jimbolia în anul 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unui post vacant la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii pe anul 
2017 la Primăria Oraşului Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual (2017) propriu pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în 
Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local, în baza Legii 
350/2005. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020, a terenului 
pemtru comstrucţia /extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiţionale la contractele de 
închiriere a unor suprafeţe de teren din păşunea oraşului. 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 75, ap. 3 cuprins în CF 403375-C1-U1, nr. topo. 1601-
1602/III, cumpărat în baza Legii 112/1995. 

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. 
Republicii, nr. 53, ap. 6 din fond locativ în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului 
Jimbolia pe anul 2017.  

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

Şi plusul la ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii 

de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a materialelor şi a mijloacelor 
fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 81, cuprins în C.F. nr. 404853, topo. nr. 2501, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995. 

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat  cu Asociaţia “FOTBAL 
CLUB UNIREA JIMBOLIA“, ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
de sport “Unirea“, str. Calea Moţilor nr. 14-16. 

 



     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 30 martie 2017 care se 
aprobă cu  unanimitate de voturi.  

D-l Fechete supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 D-l Fechete – aţi avut la mape raportul primarului pe anul 2016, dacă aveţi întrebări, vă rog 
să le adresaţi executivului. 
 D-şoara Siminiuc – am cerut în 7 iulie 2016, un raport asupra a ceea ce s-a întâmplat la acele 
inundaţii din oraş. Nu am primit nimic, mi s-a spus că va fi în raportul primarului., dar nu am văzut 
nimic referitor la acest subiect. 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unui post vacant 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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 82 
 

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. 83 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea Programului anual (2017) propriu  
pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul 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 Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Gorgan) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 84 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  
Local Jimbolia în Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local, în 
baza Legii 350/2005. 

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 2 



“abţineri” (d-l Gorgan şi d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 85 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele  
imobile din oraşul Jimbolia. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 86 

 
D-l Fechete prezintă referatul privindaprobarea punerii la dispozi ţia Proiectului  

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timi ş, în perioada 2014-
2020, a terenului pemtru comstrucţia /extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia. 

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 – în acest proiect este vorba doar de reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe 

străzile care sunt enumerate în anexă? Să nu cumva să fie vorba de extinderea către Checea. 
D-l Toth  – doar străzile enumerate. 
D-l Prcsina – să fie înştinţaţi locuitorii înainte de începerea lucrărilor. Să îi pregătim puţin 

pentru deranjul care va urma. Ar fi fost bine să avem un program de execuţie. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 87 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea încheierii unor acte adiţionale la  
contractele de închiriere a unor suprafeţe de teren din păşunea oraşului. 

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. 88 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului  
aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 75, ap. 3 cuprins în CF 403375-
C1-U1, nr. topo. 1601-1602/III, cumpărat în baza Legii 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. 89 

 
D-l Fechete prezintă referatul privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în  



Jimbolia, str. Republicii, nr. 53, ap. 6 din fond locativ în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 avizează nu favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care nu avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-şoara Siminiuc – ce înseamnă fond locativ? 
D-l Niţoi – locuinţe pe care le închiriem persoanelor fizice care se află pe o lista de priorităţi 

stabilită de comisia sociaăl şi aprobată de Consiliul Local. 
D-l Toth  – titularul contractului a decedat şi locuinţa a fost ocupată abuziv de un domn. În 

urma unui process de evacuare în instanţă, locuinţa a fost eliberată, dar se află într-o stare avansată de 
degradare. 

D-şoara Siminiuc – nu sunt de acord  să schimbăm destinaţia, sunt mulţi cetăţeni care nu au 
locuinţă. Să o reparăm şi să o dăm unor persoane care au nevoie de locuinţă. 

D-l Niţoi – tot timpul au fost conflicte între chiriaşii noştrii şi cele două firme. Noi trebuia să 
punem în discuţia consiliului local solicitările celor două firme, care de ani de zile vor acest spaţiu. 

D-l Prcsina - cred că ar trebui să facem o evaluare, să vedem de ce sumă ar fi nevoie pentru a 
putea asigura condiţii bune de locuit. 

D-l Niţoi – nu cred că acest imobil va rezolva problema lipsei de locuinţe din oraş. 
D-l Boss – credeţi că se poate construi o altă locuinţă cu 3 sau 4 mii de euro, cât ar costa să o 

renovăm pe aceasta? 
D-l Meszaros – când dăm în chirie aceste locuinţe, le predăm într-o stare bună. Cum se poate 

ca în momentul în care le preluăm să fie distruse? 
D-l Tinei  – am solicitat ca în momentul în care se face inventarierea domeniului public şi 

privat al oraşului, membri comisiei să intre în aceste locuinţe să vadă şi starea fizică a acestora. 
D-l Gorgan – având în vedere că am încheiat anul trecut cu excedent bugetar, cred că putem 

să reabilităm acest apartament. Putem să facem o locuinţă de protocol, să nu mai fie nevoie să ne 
cazăm oaspeţii la hotel. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 5 voturi “pentru”, 6 
voturi “împotrivă” (d-l Prcina, d-l Tinei, d-l Gorgan, d-l Boss, d-şoara Buduran, d-şoara Siminiuc)  şi 
5 “abţineri” (d-na Ferescu, d-l Tabeică, d-l Flore, d-l Meszaros, d-l Kasa) se adoptă 

 
D-l Fechete prezintă referatul privind modificarea şi completarea Agendei cultural  

– sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2017. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-şoara Siminiuc – la prima acţiune “Jimbolia dansează” bugetul a fost de 3000 lei. Anul 

trecut participanţii au primit o sticlă de apă. Acum văd că s-a suplimentat suma şi se dă 6.300 lei. Nu 
ar trebui să ştim şi noi ce se întâmplă la fiecare activitate şi cu aceşti bani? Insist să am câte o fişă de 
activitate şi un raport cu sumele cheltuite la fiecare activitate. 

D-l Tinei  – sunt două puncte 38, de ce? 
D-l Toth  – să se vadă că de acolo s-au luat sumele şi s-au redistribuit. 
D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 90 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu  
ocazia încheierii acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar, a 
materialelor şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului 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. 91 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului  
aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Lorena, nr. 81, cuprins în C.F. nr. 404853, 
topo. nr. 2501, 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. 92 
 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind încheierea unui contract de comodat  cu  
Asociaţia “FOTBAL CLUB UNIREA JIMBOLIA“, ce va avea ca obi ect atribuirea în folosinţă 
gratuit ă a terenului de sport “Unirea“, str. Calea Moţilor nr. 14-16. 

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. 93 
 
Probleme al comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei sociale: 
D-l Toth – s-au repartizat două locuinţe din fondul locative, una de pe str. Ştefan cel Mare 

nr. 24, d-lui Gliga Eugen, iar cealaltă de pe str. Timiş, nr. 24 d-lui Coşa Viorel. 
 
Diverse: 
D-l Gorgan – să luaţi legătura cu ANIF-ul să mai pompaţi, canalele sunt pline. 
D-l Toth  – se pompează. 
D-l Tinei  – având de vedere numărul de firme din oraş, cred că ar fi oportun să avem în 

cadrul Poliţiei un compartiment de cazier judiciar. 
D-l Tinei  - aş dori o informare cu ce ne propunem ca proiecte transfronaliere cu Ungaria. 
D-l Toth  – s-a depus proiectul cu bălţile, aşteptăm rezultatul. 
D-l Tinei  - piaţa de lemne face parte din păşunea oraşului ? 
D-l Niţoi – nu avem “piaţă de lemne”. 
D-l Tinei  – s-a promis agricultorilor că se vor nivela drumurile agricole. 
D-l Toth  – am discutat şi aşteptăm buldozerul, ne tot amână. 
D-şoara Siminiuc – ce facem cu câinii comunitari, s-au înmulţit? 
D-l Kasa – am fost informat că ANIF-ul este de acord să ne predea canalul colector al 

oraşului, deci putem să începem să punem în aplicare ideea mea, pe care am expus-o de nenumărate 
ori.  
 



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 

 
 


