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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 4101 din 18.05.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi 
vacante existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa data de 1 ianuarie 
2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din 
compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul sanitar; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

- un post, vacant, registrator medical la Secţia Chirurgie Generală, poz. 80 
din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, infirmieră la Compartiment Obstetrică-Ginecologie, poz. 61 
din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

 
 Art. 2.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
       Nr.  96        din 25 mai 2017                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                      Ferescu Laura Mărioara  
          
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post 
vacant, personal contractual, existent la Şcoala Gimnazială Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 3668 din 18.05.2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organizării concursului 
pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, existent la Şcoala Gimnazială 
Jimbolia; 
 Având în vedere avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 3.696 din 
25.04.2017; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post 
vacant, personal contractual, existent la Şcoala Gimnazială Jimbolia: 

- Îngrijitor I , normă întreagă, 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 
- Şcoala Gimnazială Jimbolia. 

 
       Nr.  97   din 25 mai 2017                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                      Ferescu Laura Mărioara  
          
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Peisaj Hosta SRL 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4499 din 22.05.2017 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Peisaj Hosta SRL; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC  

Peisaj Hosta SRL, după cum urmează: 
            
Denumire indicator    Cod indicator      Buget Anterior  Buget rectificat 
Cheltuieli cu salariile II.1.C1        1084  mii lei      1040 mii lei 
  Cheltuieli aferente 
Contractului de mandat II.1.C4              0                    44 mii lei 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- SC Peisaj Hosta SRL 
 
 

       Nr.  98    din 25 mai 2017        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
               Ferescu Laura Mărioara  
          

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statului de 
funcţii, pentru anul 2017, la SC PEISAJ HOSTA SRL  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 4498 din 18.05.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării 
Organigramei şi Statului de funcţii, pentru anul 2017, la SC PEISAJ HOSTA SRL; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de 

funcţii, pentru anul 2017, la SC PEISAJ HOSTA SRL, conform anexelor 1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- SC Peisaj Hosta SRL 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

. 
HOTĂRÂREA 

privind prelungirea, prin act adiţional, a contractului de administrare a 
terenurilor înscrise în CF 400669, CF 400670, CF 400671, CF 400672, CF 
400673, CF 400674, CF 400675, CF 400676, CF 400656, CF 400657, CF 
400658, CF 400659, CF 400660, CF 400661, CF 400662, CF 400663, CF 
400664, CF 400666, CF 400667, CF 400668, încheiat cu S.C. PEISAJ HOSTA 
S.R.L. la data de 27.06.2005 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 4206 din 17 iunie 2014 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune prelungirea, prin act adiţional, al contractului de 
administrare a  terenurilor cuprinse în CF 400669, CF 400670, CF 400671, CF 400672, CF 
400673, CF 400674, CF 400675, CF 400676, CF 400656, CF 400657, CF 400658, CF 
400659, CF 400660, CF 400661, CF 400662, CF 400663, CF 400664, CF 400666, CF 
400667, CF 400668 Jimbolia,  încheiat cu SC PEISAJ HOSTA SRL, pe o perioadă de 3 ani; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, pentru o perioadă de 3 ani, a 

contractului de administrare  a terenurilor  înscrise în CF 400669, CF 400670, CF 400671, CF 
400672, CF 400673, CF 400674, CF 400675, CF 400676, CF 400656, CF 400657, CF 
400658, CF 400659, CF 400660, CF 400661, CF 400662, CF 400663, CF 400664, CF 
400666, CF 400667, CF 400668, pe care se află bălţile din partea de nord a oraşului precum 
şi terenurile dintre acestea, încheiat la data de 27 iunie 2005, în baza Hotărârii Consiliului 
Local nr. 115/23.06.2005, cu SC PEISAJ HOSTA SRL. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol ; 
- SC ”PEISAJ HOSTA” SRL. 

 
Nr. 100 din 25 mai 2017              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Ferescu Laura Mărioara 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2016 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4604 din 22.05.2017 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 
decembrie 2016; 

Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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 contul de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie  

2016, după cum urmează: 
          LEI 
      Prevederi Prevederi Încasări 
      iniţiale  definitive realizate 
VENITURI – TOTAL   22.855.000 26.852.700 25.746.417 
1. Impozit pe profit             0           3.700         3.738 
2. Impozit pe venit         164.000      164.000      145.252 
3. Cote şi sume defalc.din impozitul pe venit 8.308.000   9.277.440   9.780.676 
4. Impozite şi taxe pe proprietate    3.001.000   3.256.000   3.285.265 
5. Sume defalcate din TVA     7.858.000   8.706.660   8.676.401 
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii           0           0            0 
7. Taxe pe servicii specifice            8.000          8.000        11.022 
8. Taxe pe utilizarea bunurilor       539.000      539.000      456.383 
9. Alte impozite şi taxe fiscale         37.000        37.000        24.620 
10. Venituri din proprietate        241.000      241.000      232.197 
11.Venituri din prestări servicii         55.000        55.000        58.647 
12.Venituri din taxe administrative         85.000        85.000        77.079 
13.Amenzi, penalităţi şi confiscări       247.000      315.000     360.388 
14.Diverse venituri         340.000      394.000     448.740 
15.Donaţii şi sponsorizări            8.000        82.300       82.850 
16.Venituri din valorificarea unor bunuri           0          35.000     406.322 
17.Subvenţii de la bugetul de stat    1.964.000   2.995.000  1.039.504 
18.Subvenţii de la alte administraţii            0        28.600       27.190 
19.Sume FEN postaderare în contul plăţilor 
     efectuate               0      630.000      630.143 
 
 
 
 
 
 
 



          Credite     Credite       Plăţi 
           Iniţiale    definitive   efectuate 
 
TOTAL CHELTUIELI   26.765.000 30.762.700 23.082.759 
1. Autorităţi publice      3.017.000   3.344.310   3.061.696 
2. Alte servicii publice generale       765.000      928.700      511.025 
 - Serviciul de evidenţă a persoanelor      225.000      260.000      175.121 
 - Serviciul de pompieri       540.000      668.700      335.904 
3. Dobânzi          120.000      120.000        89.194 
4. Învăţământ       7.115.000   7.622.690   7.594.890 
5. Sănătate          550.000      550.000      510.000 
6. Cultura, recreere şi religie     3.757.000   4.862.000   2.947.472 
 - biblioteci publice          83.000        83.000        59.187 
 - muzee         161.000      211.000      158.198 
 - casa de cultură        475.000      925.000      804.996 
 - sport          363.000      468.000      395.226 
 - întreţinere grădini publice,parcuri   2.525.000   2.925.000   1.279.865 
 - culte          150.000      250.000      250.000  
7. Asigurări şi asistenţă socială    1.662.000   2.795.000   2.591.749 
 - asistenţă acordată pers. în vârstă           100.000   1.000.000   1.000.000        
 - asist. socială în caz de invaliditate     1.128.000   1.331.000   1.193.608 
 - ajutor social           20.000        20.000        15.860 
 - alte cheltuieli de asistenta socială      414.000      444.000      382.281 
8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   5.708.420   6.215.420   3.451.012 
 - locuinţe         100.000      100.000        63.776 
 - alimentări cu apă        835.420      835.420      237.369 
 - iluminat public        580.000      830.000      506.827 
 - alte servicii de dezvoltare comunală  4.193.000   4.450.000   2.643.040 
9. Protecţia mediului (salubritate)       600.000      600.000      459.120 
10.Agricultura (Sera)           50.000        50.000        17.350 
11.Transporturi      3.420.580   3.674.580   1.849.251 
 - străzi       3.240.580   3.494.580   1.705.836 
 - transport şcolar        180.000      180.000      143.415 
EXCEDENT           2.663.658  
  
DEFICIT      -3.910.000  -3.910.000             
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
 
 

       Nr. 101 din 25 mai 2017        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
               Ferescu Laura Mărioara  
          

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

                    SECRETAR, 
                                            Niţoi Ionel                  
        



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 decembrie 2016 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  4605 din 22.05.2017 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul localla data de 31 decembrie 2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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 contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate din  
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 decembrie 2016, după cum urmează: 

LEI 
                                                                       Prevederi Prevederi Încasări 
      iniţiale  definitive realizate                                          
TOTAL VENITURI    13.444.570 14.636.950  12.957.807 
1. Venituri din proprietate               800             800           1.304 
2. Venituri din dobânzi            0            0            0 
3. Venituri din prestări servicii  12.070.480 12.401.030  10.882.391 
4. Diverse venituri         111.000      111.000         79.820 
5. Transferuri voluntare        162.290      174.120         86.385 
6. Venituri din valorificarea unor bunuri          0            0            0      
7.Subvenţii de la alte administraţii    1.100.000   1.950.000    1.907.907 
 

     Credite     Credite       Plăţi 
           Iniţiale    definitive   efectuate 
TOTAL CHELTUIELI   13.586.120 14.778.500  13.165.477 
1. Învăţământ          488.000      488.000       299.628 
2. Sănătate     11.608.120 12.300.500  11.119.213 
3. Asistenţă socială      1.300.000   1.800.000    1.608.019           
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică        90.000        90.000         52.180 
5. Alte acţiuni economice        100.000      100.000         86.437 
DEFICIT         -141.550     -141.550      -207.670   

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 

 
   Nr.  102  din 25 mai  2017                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Ferescu Laura Mărioara       
CONTRASEMNEAZĂ, 

                    SECRETAR, 
                                            Niţoi Ionel                  
        



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

HOTĂRÂREA 
de  revocare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 48 din 23.02.2017  
privind  prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru 
obiectivul „Construire hal ă în regim de magazie utilaje agricole”, ce 
urmează a fi construit de către SC Cesil SRL 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2884 din 18.05.2017 al Serviciului Urbanism, Amenarea 

Teritoriului prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 48 din 
23.02.2017 privind  prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru 
obiectivul „Construire hal ă în regim de magazie utilaje agricole”, ce urmează a fi 
construit de către SC Cesil SRL; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 48 din 

23.02.2017 privind  prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru 
obiectivul „Construire hal ă în regim de magazie utilaje agricole”, ce urmează a fi 
construit de către SC Cesil SRL. 
 Art. 2.  – Se aprobă radierea dreptului de concesionare a S.C. CESIL S.R.L. asupra 
terenului înscris în CF nr. 404865 Jimbolia. 

 Art. 3 . - Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării pentru o  
perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a terenului intravilan situat în Jimbolia, înscris 
în CF nr. 404865 Jimbolia, în suprafaţă de 3644 mp, pentru construire hală în regim de 
magazie utilaje agricole. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatori şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului; 
- SC CESIL SRL 
- OCPI 

 
       Nr.  103  din 25 mai 2017                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Ferescu Laura Mărioara 

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea radierii dreptului de concesionare a Societăţii de 
caritate BLYTHSWOOD ROMÂNIA, FILIALA BANAT asupra 
terenului înscris în CF nr. 3213 Jimbolia, nr. topo. 2435/1/2, în suprafaţă 
de 2500 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4535 din 18.05.2017 al Serviciului Urbanism, Amenarea 

Teritoriului prin care se propune radierea dreptului de concesionare a Societăţii de 
caritate BLYTHSWOOD ROMÂNIA, FILIALA BANAT asupra terenului înscris în 
CF nr. 3213 Jimbolia, nr. topo. 2435/1/2, în suprafaţă de 2500 mp; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 radierea dreptului de concesionare a Societăţii de caritate 
BLYTHSWOOD ROMÂNIA, FILIALA BANAT asupra terenului înscris în CF nr. 
3213 Jimbolia, nr. topo. 2435/1/2, în suprafaţă de 2500 mp. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatori şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului; 
- Societăţii de caritate BLYTHSWOOD ROMÂNIA, FILIALA 
BANAT 
- OCPI 

 
       Nr. 104 din 25 mai 2017                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Ferescu Laura Mărioara 

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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 64, ap. 2D propus spre vânzare în baza Legii 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  4503 din 17.05.2017 al Serviciului impozite și taxe locale prin 

care se propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul 
situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64, ap. 2D,  întocmit de către S.C. SauroCad;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. 

Tudor Vladimirescu, nr. 64, ap. 2D, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele 

solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. CF. 
 

Nr. 
topografic 

Numărul și 
data raportului 

de evaluare  
întocmit de 

S.C. SauroCad 

Suprafața 
clădirii de 
locuit și 

dependințe 
(mp.) 

Valoarea 
clădirii 

 
(lei) 

1 Zeteny Maria Str. Tudor 
Vladimirescu 
nr. 64, ap. 2D 

400258-
C1-U6 

2254/II/IV 2106 din 
05.05.2017 

70.49 10.820 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului impozite și taxe locale; 
 
 

Nr.  105    din 25 mai 2017                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Ferescu Laura Mărioara 
 
                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
               Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea tabelelor de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din 
fondul locativ de stat pe anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  3848 din 02 mai 2017 al serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune aprobarea tabelelor de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe 
din fondul locativ de stat pe anul 2017; 

Ţinând cont de prevederile art. 7 şi 16 din Legea locuinţei nr. 114/1996,  
republicată şi actualizată;   

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6)  
lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă tabelele de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 

locativ de stat pe anul 2017, conform ANEXELOR nr. 1 şi 2  care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului  judeţul Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală . 

 
 

Nr.   106    din 25 mai 2017                       PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                          Ferescu Laura Mărioara          
   
     
       CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR 
valabil la data plăţii, a sumei de 5.880 EURO, necesară plăţii primei 
obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a Oraşului 
Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 4552 din 18.05.2017 al Serviciului impozite şi taxe  

locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea din bugetul local a 
echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii, a sumei de 5.880 EURO, 
necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a 
oraşului Jimbolia; 
  Ţinând cont de prevederile art. 12 alin. 2 şi art. 34 din Legea nr. 260 / 
04.11.2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea din bugetul local a echivalentului în lei, la  

cursul BNR valabil la data plăţii, a sumei de 5.880 EURO, necesară plăţii primei 
obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a Oraşului Jimbolia. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
 şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul  
Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului Impozite şi Taxe locale 

 
Nr.  107  din 25 mai 2017            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Ferescu Laura Mărioara 
       
 

 CONTRASEMNEAZĂ     
                                                           SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  
 
 
 
 



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. Peter Jung, nr. 8, ap. 1, cuprins în C.F. nr. 403822-C1-U2, 
topo. nr. 2184-2185/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4502 din  17.05.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 8, ap. 1, cuprins în C.F. nr. 403822-C1-U2, topo. nr. 2184-
2185/I, 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 Catană Mihai şi  

Catană Ecaterina a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 8, ap. 1, 
cuprins în C.F. nr. 403822-C1-U2, topo. nr. 2184-2185/I, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 393 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; 

 
Nr.   108  din  25 mai  2017                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                        Ferescu Laura Mărioara 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia,  str. Salcâmilor, nr. 22/A, în suprafaţă de 410 

mp, propus spre vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 4661/23.05.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului închiriat,  ce urmează a 
fi vândut proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare 
întocmit de către SC Gala Consulting SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi 
nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan conesionat, 
ce urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa terenului Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC Gala 

Consulting SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesi
onat 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectivul 
construit 

1. Mocan Ion Jimbolia, , str. 
Salcâmilor, nr. 

22/A 

 
 
401993 

 
 

401993 

 
 

17.05.2017 

 
 

D 

 
 

410 

 
 

11.800 
lei Locuinţă P+M 

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 

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

 
  Nr.  109  din 25 mai 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ferescu Laura Mărioara 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, str. 
Salcâmilor, nr. 22/A, în suprafaţă de 410 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 1490 din 23.05.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de d-l Mocanu Ion, în calitate de concesionar al terenul 
concesionat în baza Contractului de concesionare nr. 2960/03.05.2015, situat în Jimbolia, str. 
Salcâmilor, nr. 22/A, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, prin care se propune vânzarea, fără 
licitaţie publică, a suprafeţei de 410 mp cu preţul de 11.800 lei (6,34 euro/mp), conform raportului de 
evaluare întocmit de S.C. Gala Consulting S.R.L, la data de 17.05.2017, la care se va adăuga TVA; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-l Mocan Ion,  a suprafeţei de 

410 mp, situată în Jimbolia, str. Salcâmilor, nr. 22/A, înscrisă în CF nr. 401993, nr. topo. 401993. 
Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 11.800 lei   (6,34 

euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Gala Consulting S.R.L, la data de 
17.05.2017, la care se adaugă TVA. 

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

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                               -     Compartimentului administraţie publică locală ; 
                               -     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
         -     d-lui Mocan Ion 
 
Nr.  110     din 25 mai 2017                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Ferescu Laura Mărioara 
     
      
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA  
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în intravilanul 

oraşului Jimbolia,  str. Calea Timişorii, nr. 36, în suprafaţă de 1689 mp, propus 
spre vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 4654/23.05.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului  ce urmează a fi vândut 
proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de 
către SC Sauro Cad SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan, ce urmează 
a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa terenului Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC Sauro Cad 

SRL 

Supraf. 
teren 

diferenţă 
pentru 
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA   

1. Obadă 
Constantin şi 

Obadă 
Angela 

Jimbolia, , str. 
Calea Timişorii, 

nr. 36 

 
400984 

2272, 
2273, 
2274 

 
 

05.05.2017 

 
 

1.689 

 
 

48.780 lei 
 

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 

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

 
  Nr.   111  din 25 mai 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Ferescu Laura Mărioara 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 36, în suprafaţă de 1.689 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 3575 din 23.05.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de d-l Obadă Constantin şi d-na Obadă Angela, în 
calitate de proprietari ai locuinţei cumpărată în baza Legii 112/1995 prin care se propune vânzarea, 
fără licitaţie publică, a suprafeţei de 1.689 mp cu preţul de 48.780 lei, conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 05.05.2017, la care se va adăuga TVA; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-l Obadă Constantin şi d-na 

Obadă Angela,  a suprafeţei de 1.689 mp, situată în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 36, înscrisă în 
CF nr. 400984, nr. topo. 2272, 2273, 2274. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 48.780 lei  stabilit 
conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Sauro Cad S.R.L, la data de 05.05.2017, la care se 
adaugă TVA. 

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

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                               -     Compartimentului administraţie publică locală ; 
                               -     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
         -     d-lui Obadă Constantin şi d-nei Obadă Angela 
 
Nr.  112  din 25 mai 2017                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ferescu Laura Mărioara 
     
      
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în intravilanul 

oraşului Jimbolia,  str. Ion Slavici, nr. 41, în suprafaţă de 1671 mp, propus spre 
vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 4671/23.05.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului  ce urmează a fi vândut 
proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de 
către SC Gala Consulting SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan, ce urmează 
a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa terenului Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC Gala 

Consulting SRL 

Supraf. 
teren 

diferenţă 
pentru 
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA   

1. Grozavu 
Christian 

Jimbolia, , str. 
Ion Slavici, nr. 

41 

 
404876 

 
404876 

 
 

17.05.2017 

 
 

1.671 

 
 

31.000 lei 
 

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 

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

 
  Nr.   113     din 25 mai 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ferescu Laura Mărioara 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, 
nr. 41, în suprafaţă de 1.671 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 3434 din 23.05.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de d-l Grozavu Christian, în calitate de coproprietar-
moştenitor al locuinţei cumpărată în baza Legii 112/1995 prin care se propune vânzarea, fără licitaţie 
publică, a suprafeţei de 1.671 mp cu preţul de 31.000 lei, conform raportului de evaluare întocmit de 
S.C. gala Consulting S.R.L, la data de 17.05.2017, la care se va adăuga TVA; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-l Grozavu Christian,  a 

suprafeţei de 1.671 mp, situată în Jimbolia, str.Ion Slavici, nr. 41, înscrisă în CF nr. 404876, nr. topo. 
404876. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 31.000 lei  stabilit 
conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Gala Consulting S.R.L, la data de 17.05.2017, la care 
se adaugă TVA. 

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

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                               -     Compartimentului administraţie publică locală ; 
                               -     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
         -     d-lui Grozavu Christian 
 
Nr.  114  din 25 mai 2017                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ferescu Laura Mărioara 
     
      
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în intravilanul 

oraşului Jimbolia,  str. Ion Slavici, nr. 51, propus spre vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 4674/23.05.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului  ce urmează a fi vândut 
proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de 
către SC Gala Consulting SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan, ce urmează 
a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa terenului Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC Gala 

Consulting SRL 

Supraf. teren 
diferenţă 
pentru 
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA   

1. Savu Alina 
Gherghina 

Jimbolia, , str. 
Ion Slavici, nr. 

51 

 
400282 

 
1653-
1656 

 
 

17.05.2017 

 
 

Cotă 
395,76/2804 

 
 

12.800 lei 
 

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 

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

 
  Nr. 115   din 25 mai 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ferescu Laura Mărioara 

  
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, 
nr. 51 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 923 din 23.05.2017  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de d-na Savu Alina Gherghina, în calitate de 
coproprietară a locuinţei cumpărată în baza Legii 112/1995 prin care se propune vânzarea, fără 
licitaţie publică, a cotei părţi de teren de 395,76/2804 mp cu preţul de 12.800 lei, conform raportului 
de evaluare întocmit de S.C. Gala Consulting S.R.L, la data de 17.05.2017, la care se va adăuga 
TVA; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-na Savu Alina Gherghina,  a 

cotei părţi 395,76/2804 mp teren, situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 51, înscris în CF nr. 400282, 
nr. topo. 1653-1656. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 12.800 lei  stabilit 
conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Gala Consulting S.R.L, la data de 17.05.2017, la care 
se adaugă TVA. 

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

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                               -     Compartimentului administraţie publică locală ; 
                               -     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
         -     d-nei Savu Alina Gherghina 
 
Nr.   116    din 25 mai 2017                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ferescu Laura Mărioara 
     
      
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 



 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 mai 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-na Ferescu Laura Mărioara. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13. 
Absentează: d-l Boss, d-na Persecă, d-l Fechete, d-l Kasa. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel - 

secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  263  din 17.05.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul I al 

anului 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 

Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant, 

personal contractual, existent la Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii la SC 

Peisaj Hosta SRL. 
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare a terenurilor cuprinse în CF 

nr. 9012 şi CF nr. 9014 pe care se află bălţile din partea de nord a oraşului Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, la 31.12 2016. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.12.2016. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 48 din 

23.02.2017. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de concesionare al SC Blythswood 

România – Filiala Banat, asupra terenului înscris în CF nr. 3213 Jimbolia, nr. topo 2435/1/2, în 
suprafaţă de 2.500 mp. 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 64. Ap. 2D, propus spre vânzare. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din 
fondul locativ de stat pentru anul 2017. 

13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.880 euro, echivalentul în  lei la cursul BNR de 
la data plăţii, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi 
a Oraşului Jimbolia. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 8, ap. 1 cuprins în CF 403822-C1-U2, nr. topo. 2184-2185/I, 
cumpărat în baza Legii 112/1995. 

15. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
16. Probleme ale Primăriei.  

17. Diverse.          
Şi plusul la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia,  str. Salcâmilor, nr. 22/a, în suprafaţă de 410 mp, propus spre vânzare. 
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în 
Jimbolia, str. Salcâmilor, nr. 22/a, în suprafaţă de 410 mp. 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în intravilanul 
oraşului Jimbolia,  str. Calea Timişorii, nr. 36, în suprafaţă de 1689 mp, propus spre vânzare. 



4. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 36, în suprafaţă de 1.689 mp. 
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în intravilanul 
oraşului Jimbolia,  str. Ion Slavici, nr. 41, în suprafaţă de 1671 mp, propus spre vânzare. 
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion 
Slavici, nr. 41, în suprafaţă de 1.671 mp. 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în intravilanul 
oraşului Jimbolia,  str. Ion Slavici, nr. 51, a cotei părţi în suprafaţă de 395,76/2804 mp, propus spre 
vânzare. 
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion 
Slavici, nr. 51. 
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 94 din 12 mai 2017 preşedinte de şedinţă este 
d-na Ferescu Laura Mărioara. 

D-na Ferescu supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 27 aprilie 2017 care se 
aprobă cu  12 voturi pentru şi unul împotrivă (d-na Siminiuc). 

D-na Siminiuc – nu am avut la mapă procesele verbale. 
D-l Niţoi – procesele verbale se pun la mapele preşedinţilor de comisii şi trebuie să le discutaţi 

în şedinţele comisiilor de specialitate.   
D-na Ferescu supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 12 mai 2017 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-na Ferescu supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 
 
D-na Ferescu – dau cuvândul reprezentanţilor Spitalului pentru prezentarea raportului de 

activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul I al anului 2017. 
D-na Buciuman prezintă sitaţia financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul I 

al anului 2017. 
D-l Tinei – am înţeles că 74% din cheltuieli reprezintă cheltuieli cu salariile. Din câte ştiu eu 

este un procent care trebuzie respectat. 
D-na Buciuman – a fost eliminat acel procent. 
D-l Tinei – cum previzionaţi partea de investiţii dacă trei sferturi din buget se duce pe 

salarii? 
D-na Buciuman – diferenţele de salarii se acoperă de către casa de Sănătate. 
D-l Tinei – să nu ne trezim pe ultimul trimestru al anului că nu sunt banio de salarii şi se 

solicită de la noi. 
D-şoara Cîrlig  – niciodată nu s-au alocat fonduri din bugetul local pentru salarii la spital. 
D-l Ciuciulete – s-au luat măsuri pentru mărirea capacităţii secţiei de fizioterapie? 
D-şoara Cîrlig – purtăm discuţii pentru a lucra în două schimburi. 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante  

existente 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 96 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea organizării concursului pentru  

ocuparea unui post vacant, personal contractual, existent la Grădini ţa cu program prelungit 
Jimbolia. 



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

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 97 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind rectificarea bugetului de venitur i şi cheltuieli al  

S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 98 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi  

Statului de funcţii la 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 99 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind prelungirea contractului de admin istrare a  

terenurilor cuprinse în CF nr. 9012 şi CF nr. 9014 pe care se află bălţile din partea de nord a 
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-na Siminiuc – va reuşi Peisaj Hosta să aibă grijă de toată zona aceea? Nu reuşeşte să facă 

centrul oraşului. 
D-l Postelnicu – este vorba de o prelungire de contract. Contractul este din 2005. 
D-l Tinei  – nu credeţi că era necesar o adunare generală a asociaţilor SC Peisaj Hosta SRL? 
D-l Postelnicu – nu am considerat că aceste subiecte necesită o adunare generală a asociaţilor 

SC Peisaj Hosta SRL. 
D-l Gorgan – atâta timp cât nu găsim o sursă de finanţare pentru dezvoltarea acelei zone, sunt 

de acord să prelungim acest contract. Efectiv trebuie să întreţină spaţiul verde şi să adune gunoiul. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 100 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,  

la 31.12 2016. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 



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

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 101 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  

institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.12.2016 . 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 102 
 

 D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea revocării Hot ărârii Consiliului Local  
Jimbolia nr. 48 din 23.02.2017. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 103 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea radierii dreptului de c oncesionare al  

SC Blythswood România – Filiala Banat, asupra terenului înscris în CF nr. 3213 Jimbolia, nr. 
topo 2435/1/2, în suprafaţă de 2.500 mp. 

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

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 104 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru imobilul  

situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64. Ap. 2D, propus spre vânzare. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 105 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea tabelului de priorit ăţi pentru  

reparti ţia de locuinţe din fondul locativ de stat 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 106 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind alocarea sumei de 5.880 euro, echivalentul în  

 lei la cursul BNR de la data plăţii, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuin ţele aflate în 
proprietatea statului şi a 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 107 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului  

aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 8, ap. 1 cuprins în CF 403822-C1-U2, 
nr. topo. 2184-2185/I, 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 108 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul  

concesionat, situat în intravilanul oraşului Jimbolia,  str. Salcâmilor, nr. 22/a, în suprafaţă de 
410 mp, propus spre vânzare. 

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

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 109 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului  

concesionat, situat în Jimbolia, str. Salcâmilor, nr. 22/a, în suprafaţă de 410 mp. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 110 

 



D-na Ferescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul  
situat în intravilanul ora şului Jimbolia,  str. Calea Timişorii, nr. 36, în suprafaţă de 1689 mp, 
propus spre vânzare. 

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

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 111 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat 

în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 36, în suprafaţă de 1.689 mp. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 112 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul  
situat în intravilanul ora şului Jimbolia,  str. Ion Slavici, nr. 41, în suprafaţă de 1671 mp, 
propus spre vânzare. 

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

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 113 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat  

în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 41, în suprafaţă de 1.671 mp. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 114 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul  

situat în intravilanul ora şului Jimbolia,  str. Ion Slavici, nr. 51, a cotei păr ţi în suprafaţă de 
395,76/2804 mp, propus spre vânzare. 

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

hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 



se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 115 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului situat  

în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 51. 
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 116 

 
Se trece la Probleme al Primăriei: 

 D-l Postelnicu – am primit o solicitare din partea d-lui Costea Cornel, proprietar al imobilului 
din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 98 care solicită acord pentru deschiderea unei mici fabrici 
de peleţi. Precizează că are acordul vecinilor, că nu poluează, că se va lucra cu o singură maşină, că a 
depus dosarul la mediu pentru autorizaţie. 

D-l Prcsina – atâta timp cât vecinii nu sunt deranjaţi, nu văd de ce nu am fi de acord. 
D-l Gorgan – a anexat acordul vecinilor? 
D-l Postelnicu – da. 
D-na Siminiuc – la Clubul copiilor se aude destul de bine zgomotul. 
D-l Niţoi – să aducă toate avizele, toată documentaţia. 
D-l Gorgan – să facă o măsurătoare de zgomot, ar fi concludentă. Cred că ne vom trezi cu 

reclamaţii, inclusiv de la vecinii care au fost de acord. 
D-l Postelnicu – mai avem o solicitare de închiriere a unui loc de parcare în zona blocurilor, 

în faţa fpostului sediu al Enel-ului. Cred ca dacă aprobăm deschidem „cutia Pandorei”, nu sunt locuri 
pentru toată lumea. 

D-l Gorgan – şi eu cred că deschidem „cutia Pandorei”, să ne implicăm în modernizarea 
zonei, să creăm locuri de parcare. 

 
Se trece la Diverse: 
D-l Vasile Nicuşor – în legătură cu solicitarea Agri Ellen de a extinde ferma. La şedinţa 

organizată pe aceste subiect consilierii nu au fost prezenţi. Cetăţenii acestui oraş  şi-ar fi dorit ca atât 
consilieri cât şi primarul să fie prezenţi, pentru că au un cuvânt de spus. Noi nu suntem de acord cu 
acest proiect, nu este la distanţa cerută de lege faţă de prima locuinţă. Am înţeles că azi se va da în 
şedinţa de consiliu autorizaţia de construire. Noi suntem foarte revoltaţi, o să facem un protest în faţa 
primăriei. Vă rugăm să nu votaţi acest proiect. 

D-l Postelnicu – sunteţi într-o eroare totală. Noi am eliberat certificatul de urbanism la 
solicitarea celor de la Agri Ellen. Suntem obligaţi să facem acest lucru. În acest certificat de urbanism 
am trecut de ce avize este nevoie pentru emiterea autorizaţiei de construire. Autorizaţia de construire 
se emite de structura de specialitate a Primăriei, nu de către Consiliul Local. În certificatul de 
urbanism s-a solicitat avizul consiliului local. Discutarea acordării acestui aviz va avea loc în 
momentul în care se va aduce avizul de la mediu, dacă îl vor obţine. 

D-l Ciofiac – dacă obţin avizul de la mediu, să aduceţi acei oameni şi mergem împreună să 
pretestăm la Timişoara. 

D-na Siminiuc – în iulie anul trecut am cerut un raport privind modul de gestionare a situaţiei 
de criză survenită în urma inundaţiilor din iunie 2016. Nu am primit nimic, cu toate că mi s-a promis. 

- Peste cât timp preconizaţi că o să montaţi acea copertină la capela nouă? 
- Capela nouă este mizeră, nu îţi vine să te pui pe acele scaune. Cine răspunde de 

condiţiile de igienă din capelă? 
- Câţi bani s-au alocat activităţilor de 1 iunie, magicianul vine pentru 2000 lei sau 

9000 lei? 



- Ce facem cu câinii vagabonzi, e plin oraşul de câini? 
- De astă vară am sesizat că nu sunt marcaje pietonale în oraş; 
- Care este stadiul de digitalizare a informaţiei la Consiliul Local? 
- Locuitorii oraşului nu cunosc activităţile culturale din oraş, de exemplu: azi se 

depun coroane la Monumentul Eroilor, nimeni din Jimbolia nr ştie. Şi este alocată 
suma de 3.000 lei; 

- Să revizuiţi modul de organizare a evenimentelor culturale pentru că acestea sunt 
pentru oraş; 

- Vineri la ora 10 am aflat că, tot vineri la ora 18.30, avem meci de fotbal cu Rotary. 
Adică eu organizez, dar tot eu nu ştiu, nu am primit o invitaţie scrisă. 

D-l Postelnicu – de ce nu aţi invocat acest lucru  când aţi venit la masă, după meci? 
D-na Siminiuc – avizierele din primărie să fie specifice pentru fiecare serviciu; 

- din februarie nu sunt puse şedinţele consiliului local pe site; 
 D-l Postelnicu – de 3 zile am reuşit să semnăm contractul pentru ridicarea câinilor. Este uşor 
să arunci cu pietre când nu ştii despre ce este vorba, este uşor să araţi cu degetul când nu te implici. 
 D-l Tinei  -  care este politica autorităţii publice locale cu privire la câinii vagabonzi, înafara de 
licitaţia publică? Eu cred că nu avem nicio politică. Politicile se fac pe termen lung, ar trebui acum să 
ne gândim ce facem peste 2-3 ani. Aş dori ca pe strategia de dezvoltare 2014-2020 să primesc o 
informare cu stadiul proiectelor pe care ni le-am asumat. 

- S-a spus că am dat în administrarea SC Peisaj Hosta bălţile din oraş, eu ştiu că 
există un proiect, să ne faceţi o informare ce se proconizează acolo; 

- Prefectura ne-a respins o hotărâre, care este motivul? 
D-l Niţoi – este vorba de bunătatea noastră, de a înţelege problemele omului, care, din cauza 
unor  

organisme ale statului, nu a reuşit să aducă toate avizele solicitate. A venit şi a solicitat prelungirea 
contractului fără să mai organizăm licitaţie. Suntem vinovaţi pentru că legea nu prevede posibilitatea 
de prelungire. Dacă scoteam la licitaţie trebuie să o ia de la capăt cu toate avizele. 
 D-l Tinei – cred că comisia care jurizează şi propune casele pentru concursul „Cea mai 
frumoasă casă” ar trebui să înceapă urmărirea acestora. 
 D-l Gorgan – să solicităm firmei de ecarizaj să vină cât mai des să ridice câinii vagabonzi; 
   - referitor la întreţinerea spaţiilor verzi, avem contract cu două firme care pot 
întreţine aceste spaţii, dar trebuie o întâlnire cu managerii celor două firme; 
   - referitor la starea drumurilor, ex: Mărăşeşti, Timiş, PIDU care se degradează, 
trebuie să intervenim. Să luăm legătura cu constructorul de la PIDU, şi dacă mai sunt în garanţie să 
vină să le repare, dacă nu trebuie să le facem din bugetul local. 
   - gropile „ad hoc” de gunoi, să fie inventariate şi curăţate. 
 D-l Postelnicu – ne confruntăm cu toate problemele sesizate de dumneavoastră. De curând am 
curăţat o groapă clandestină de gunoi, în zona F.N.C.-ului. Încercăm să stârpim acest fenomen. Vă 
cerem ajutorul şi dumneavoastră, nu numai să ne criticaţi, să ne şi ajutaţi. În legătură cu spaţiile verzi, 
primăria are contract cu o singură firmă. 
 D-l Meszaros – am spus să se facă inventarierea stadiului pistelor de biciclete, să se facă 
reparaţii unde este cazul, nu s-a întâmplat nimic; 

- Sunt multe animale pe străzi. 
D-l Tabeică – să se dea jos şi restul gardului din jurul parcului central, 

- Să nu mai fie voie să intre oricine în curtea primăriei. 
D-na Siminiuc – vă rog să stabiliţi o zi şi o oră să ne întâlnim cu reprezentantul Retim-ului, d-

l director general tehnic este de acord să ne întâlnim la nivel de conducere a primăriei şi de consiliu 
local pentru luarea unor măsuri de îmbunătăţire  a serviciilor de salubritate din oraş. 

D-l Postelnicu – nu dumneavoastră stabiliţi întâlniri ale conducerii primăriei. Dacă sunteţi un 
grup de consilieri care doriţi o astfel de întâlnire aveţi la dispoziţie acestă sală. 

D-na Siminiuc – eu am ţinut corespondenţa cu ei. 
D-l Postelnicu – dar nu în numele primăriei si al primarului. 
D-l Ciuciulete – ştim pe care străzi e terminată canalizarea, să vedem cum intervenim asupra 

lor? 



D-l Postelnicu – sunt multe gata, dar nu sunt recepţionate, până nu se recepţionează nu putem 
să intervenim. 

D-l Prcsina – rolul nostru nu este doar să criticăm, rolul nostru este să găsim soluţii. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Ferescu 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,  

  Ferescu Laura Mărioara 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 
 


