
        

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Persecă 
Larion-Ioan şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
Partidului Social Democrat, în cadrul Consiliului Local Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5794 din 26.06.2017 al Serviciului APL, IE, RI, RP 

prin care se propune încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Persecă 
Larion-Ioan şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului 
Social Democrat, în cadrul Consiliului Local Jimbolia; 
   Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „d” şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se ia act de încetarea de drept, pentru lipsa nemotivată  de la  

mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului, a mandatului d-lui  
Persecă larion Ioan, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din 
partea Partidului Social Democrat. 

Art. 2 . – Se  declară vacant un post de consilier local pe lista Partidului  
Social Democrat, în cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

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

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- D-lui Persecă Larion – Ioan. 
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                              Ferescu Laura Mărioara 
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 



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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 5827 din 26.06.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării şi scoaterii la 
concurs a unor posturi vacante şi temporar 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 transformarea şi scoaterea la concurs a următoarelor posturi 
vacante şi temporar vacante existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- din post de muncitor calificat (bucătar ), poziţia 195 din Statul de funcţii, în 
post de muncitor necalificat, pe perioadă determinată de 6 luni, la Bloc 
Alimentar; 

- din post de economist gr. II, poziţia 181 din Statul de funcţii, în post de 
asistent medical principal generalist coordonator pe spital, pe perioadă 
nedeterminată, la Biroul Managementul Calităţii; 

- din post de îngrijitoare , poziţia 151 din Statul de funcţii la Compartiment de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în post de infirmier ă, 
pe perioadă determinată de 12 luni, dirijată la secţie medicină Internă; 

- din post de muncitor calificat , poziţia 185 din Statul de funcţii, în post de 
muncitor necalificat, la Compartiment Muncitori; 

- din post de asistent dietetician, poziţia 158 din Statul de funcţii, în post de 
registrator medical, pe perioadă nedeterminată, la Secţia Medicină 
internă; 
 

 Art. 2. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante şi temporar 
vacante existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, economist la Birou Runos, poz. 170 din Statul de funcţii, pe 
perioadă nedeterminată; 



- un post, vacant, muncitor calificat (bucătar) la Bloc Alimentar, poz. 198 din 
Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, farmacist la Farmacia cu circuit închis , poz. 122 din Statul 
de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant,  asistent medical generalist la Ambulator Integrat, poz. 213 
din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 
 

 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului 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 Planului de administrare al SC Peisaj Hosta SRL 

pentru perioada 2017-2021 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5209 din 26.06.2017 al Serviciului Administraţie Publică 

Locală prin care se propune aprobarea Planului de administrare al SC Peisaj Hosta  
SRL pentru perioada 2017/2021; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Planul de administrare al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pentru  

perioada 2017-2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- S.C. Peisaj Hosta SRL; 
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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. 5821 din 26.06.2017 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 1-5 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 modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2017 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  5895 din 27 iunie 2017 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2017; 

Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu 
prevederile  incidente din OUG nr. 34/2006; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2017 din bugetul local, 

după cum urmează : 
- La Cap. A – Lucrări în continuare se suplimentează punctul 7 – Modernizare 

străzi în localitatea Clarii Vii cu suma de 135 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 3.972 mii 
lei; 

- La Cap. C – Dotări , se suplimentează punctul 3 – Mobilier urban cu suma de 38 
mii lei, se introduce un punct nou 10 – Instrumente muzicale – în valoare de 15 mii lei, se 
introduce un punct nou 11 – Aparate aer condiţionat în valoare de 13 mii lei, rezultând un 
Total Dotări de 713 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 7.725 mii lei.   

                                                 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
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ROMÂNIA - JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5873 din 27.06.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2017; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din  

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2017, după cum urmează: 
                                                                                                                                  -mii lei- 
                                                                                                                      COD TRIM III 
VENITURI – TOTAL           211,00 
1. Donaţii şi sponsorizări       370201     10,00 
2. Finanţarea PNDL        420265   201,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL            211,00 
1. Cultura, recreere şi religie      6702       63,00 
 - bunuri şi servicii       670220      10,00 
 - cheltuieli de capital       670271      53,00  
2. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002       13,00 
 - cheltuieli de capital       700271      13,00 
3. Transporturi        8402     135,00 
 - cheltuieli de capital       840271    135,00 
                                                                                                                                     

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
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ROMÂNIA - JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor de merit şi burselor de 

studiu, 
pentru anul şcolar 2017-2018, la Liceul Tehnologic Jimbolia 

 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4660 din 27.06.2017 al Serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune stabilirea cuantumului şi numărul burselor de merit şi burselor 
de studiu, pentru anul şcolar 2017-2018, la Liceul Tehnologic Jimbolia; 

Având în vedere art. 4 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5576 din 2011; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea unui număr maxim de 30 de burse de merit pentru 

anul şcolar 2017-2018, la Liceul Tehnologic Jimbolia.  

(2) Cuantumul unei burse de merit se stabileşte la suma de 200 lei/lună. 

Art. 2. – (1) Se aprobă acordarea unui număr maxim de 30 de burse de studiu pentru 
anul şcolar 2017-2018, la Liceul Tehnologic Jimbolia.  

(2) Cuantumul unei burse de studiu se stabileşte la suma de 150 lei/lună.                                                

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Liceului Tehnologic Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
                                                               HOTĂRÂREA 

privind aprobarea unor modificări lacirculaţia pe drumurile publice din intravilanul 
oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5604 din 19.06.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune 

aprobarea unor modificări la circulaţia pe drumurile publice din intravilanul oraşului Jimbolia; 
Ţinând cont de avizul de circulaţie nr 1 din 13.06.2017 al Comisiei de Circulaţie Rutieră; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată şi actualizată; 
 

                                                                 HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă unele modificări la circulaţia pe drumurile publice din intravilanul 
oraşului Jimbolia, după cum urmează: 

- amplasare calmator de viteză (2 buc) şi indicator avertizare calmator de viteză (2 bucăţi) pe 
str. Constantin Brâncoveanu, între str. Spre Nord şi Str. Mărăşeşti, în dreptul parcului de joacă 
pentru copii;  

- amplasare calmator de viteză (2 buc) şi indicator avertizare calmator de viteză (2 bucăţi) pe 
str. Tudor Vladimirescu, între str. Republicii şi Str. Avram Iancu, în dreptul Şcolii Gimnaziale 
Jimbolia;  

- amplasare calmator de viteză (2 buc) şi indicator avertizare calmator de viteză (2 bucăţi) pe 
str. Lorena, între str. Mihai Eminescu şi Str. Emerich Bartzer, în dreptul Şcolii Gimnaziale Jimbolia;  

- amplasare calmator de viteză (2 buc) şi indicator avertizare calmator de viteză (2 bucăţi) pe 
str. Republicii, la intersecţia str. Lorena cu Str. Gheorghe Doja, în dreptul Bisericii Ortodoxe;  

- realizare sens giratoriu pe str. Republicii, în jurul Statuii Sf. Florian; 
- amplasare indicator „Ocolire prin dreapta” pe str. Spre Est, la intersecţia cu str Lorena (2 

bucăţi); 
- amplasare separatoare de trafic pe str. Republicii, de la intersecţia cu str. Calea Timişorii, 

pe partea dreaptă până în dreptul imobilului situat pe str. Republicii, nr. 29; 
- amplasare indicator „Curbă periculoasă” pe str. Spre Est, Str. Spre Vest, Str. Spre Nord, Str. 

Spre Sud; 
- trasare marcaje rutiere pe străzile din oraşul Jimbolia (unde este cazul). 
 
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; 

                        - Comisiei de Circulaţie Rutieră; 
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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. 5904 din 27.06.2017 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: 

1. Actualizare date imobil – rectificare suprafaţă în CF: 
- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 400175 Jimbolia, nr. topo. 

3311/1,2,3,3/2, în suprafaţă de 1.011 mp (conform CF nr. 400175 Jimbolia), 
rectificare pentru suprafaţa de 911 mp, conform măsurătorilor din teren. 

2. Dezlipiri: 
- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 401193 Jimbolia, nr. topo. 401193 

în suprafaţă de 14.195 mp în două parcele, o parcelă în suprafaţă de 2.000 mp 
şi o parcelă în suprafaţă de 12.195 mp. 

- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 402432 Jimbolia, nr. topo. 402432 
în suprafaţă de 32.482 mp în două parcele, o parcelă în suprafaţă de 6.000 mp 
şi o parcelă în suprafaţă de 26.482 mp. 

3. Alipire terenuri în vederea dezlipirii ulterioare 
- Imobil în oraşul Jimbolia, str. Contele Csekonics nr. 2/d, înscris în CF nr. 

403003 Jimbolia, nr. topo. 403003, în suprafaţă de 1.350 mp, cu imobil în 
oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 403004 Jimbolia, nr. topo. 403004, în 
suprafaţă de 2.799 mp, precum şi dezlipirea ulterioară a parcelei în suprafaţă 
de 4.149 mp în 2 parcele având suprafeţele de 3.000 mp, respectiv, 1.149 mp. 

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 

de validare a dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 290 din  08.06.2017  
privind împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a 
reprezenta interesele oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale 
Primarului oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  5780  din 26.06.2017  al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
prin  

care se solicită aprobarea validării dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 290 din  
08.06.2017 privind împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a reprezenta 
interesele oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului 
Jimbolia; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
 Art. 1. – Se validează Dispoziţia Primarului oraşului Jimbolia nr.  290 din  
08.06.2017 privind împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a reprezenta 
interesele oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului 
Jimbolia. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 

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

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
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                                           CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  
 



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

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5699 din 21.06.2017 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 I care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
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                            CONTRASEMNEAZĂ, 
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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 Mărăşeşti, nr. 58, ap. 2/A, cuprins în C.F. nr. 400410, 
topo. nr. 512, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5744 din  22.06.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 58, ap. 2/A, cuprins în C.F. nr. 400410, topo. nr. 512, 
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 numitei Olteanu Ioana 

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 58, ap. 2/A, cuprins 
în C.F. nr. 400410, topo. nr. 512, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 313 
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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                                        Ferescu Laura Mărioara 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
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    Ionel Niţoi 
 
 
 
 



 
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. 23, cuprins în C.F. nr. 401345, topo. nr. 
1741,1742, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5745 din  22.06.2017 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. 23, cuprins în C.F. nr. 401345, topo. nr. 1741,1742, 
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 numitului Hazarparu Vasile 

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 23, cuprins în C.F. 
nr. 401345, topo. nr. 1741,1742, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 763 
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 trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2, cuprins în C.F. nr. 402144, 
topo. nr. 2270, 2271, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5743 din  22.06.2017 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. 34, ap. 1+2, cuprins în C.F. nr. 402144, topo. nr. 2270, 
2271, 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 numitei Rus Marinica a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 1+2, cuprins în 
C.F. nr. 402144, topo. nr. 2270, 2271, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 
501 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 asocierea Oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local al Ora şului Jimbolia cu  Judeţul 

Timi ş, prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului 
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timi ş” 

 

Consiliul Local al Oraşului Jimbolia, 
           Având în vedere Referatul nr. 5866 din 27.06.2017 prin care se propune asocierea Oraşului 
Jimbolia, prin Consiliul Local al Oraşului Jimbolia cu  Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş 
în vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, 
          Ţinând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş nr. 211 din 
24.05.2017, precum şi de Contractul de finanţare nr. 16/30.12.2016 a proiectului “Fazarea 
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Timiş”, 
  În conformitate cu prevederile art. 8(3) lit.c), art. 9(1) lit.c) si lit.d), din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 10(1) lit.d) si lit.g) si art. 37 din Legea nr. 
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi cu dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, 
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit. e şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1. - Se aprobă asocierea Oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local al Oraşului Jimbolia cu 
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului 
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”. 
          Art. 2. - Se aproba cofinantarea proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, conform graficului prevăzut în anexa 
1 la prezenta hotărâre. 
          Art. 3.  - Se aproba contractul de asociere pentru cofinanţarea proiectului „Fazarea proiectului 
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre. 
          Art. 4. - Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 5.  - Se imputerniceşte Primarul Oraşului Jimbolia, domnul Postelnicu Darius Adrian, să 
semneze contractul de asociere prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre. 
          Art. 6. - Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul local pe perioada 2017 – 
2019, aferentă implementării proiectului. 
         Art. 7. – 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; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5871 din 27 iunie 2017 al Serviciului Buget, Contabilitate prin 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă prelungirea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local 

Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia, pe semestrul II al anului 2017, respectiv până la 
31.12.2017. 

Art. 2. – Se aprobă finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, pentru 
semestrul II al anului 2017, cu suma de 50 mii lei din bugetul local al Oraşului Jimbolia 
pentru anul 2017, capitolul bugetar 68.02 – Asistenţă socială; 

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

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 29 iunie 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 Gorgan, d-l Prcsina, d-l Perseca, 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.  316  din 21.06.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Persecă Larion 

Ioan şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Social Democrat, 
în cadrul Consiliului Local Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al SC Peisaj Hosta SRL pentru 
perioada 2017-2021. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Statului de funcţii pe anul 2017 la 
Primăria Oraşului Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţată din bugetul local pe anul 
2017. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor de merit şi burselor de 

studiu pentru anul şcolar 2017-2018 la Liceul Tehnologic Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări la circulaţia pe drumurile publice din 

intravilanul oraşului Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 

Jimbolia. 
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune. 
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii pentru depozitare 

materiale de construcţii, a suprafeţei de 2.000 de mp din terenul identificat cu nr. topo. 3496 
Jimbolia. 

12. Proiect de hotărâre de validare a Dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 290 din 
08.06.2017 privind împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a reprezenta 
interesele oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului Oraşului Jimbolia. 

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

14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 58 şi 60 cuprins în CF 400410, cumpărat în baza Legii 
112/1995. 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 23 cuprins în CF 401345, cumpărat în baza Legii 112/1995. 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34 cuprins în CF 402144, cumpărat în baza Legii 112/1995. 

17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
18. Probleme ale Primăriei.  



Diverse 
Şi plusul la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local al Oraşului 
Jimbolia cu  Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea cofinanţării proiectului 
„Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
în judeţul Timiş”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul 
Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.  

 
 

     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 25 mai 2017 care se 
aprobă cu  13 voturi pentru. 

D-na Siminiuc – este o inadvertenţă – la întrebarea mea “ce facem cu câinii vagabonzi?”, 
domnul primar mi-a răspuns că încă nu a fost achiziţionat acest serviciu pe SEAP, ca să apară în 
procesul verbal că d-l primar a spus că “ de 3 zile am reuşi să semnăm contractual pentru ridicarea 
câinilor”. Nu este totuna ce s-a vorbit şi ce s-a scris. Cu restul sunt de acord. 

D-na Ferescu supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 16 iunie 2017 care 
se aprobă cu  unanimitate de voturi.  

D-na Ferescu supune aprobării ordinea de zi, cu menţiunea că punctele 10 şi 11 nu se 
discută, şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al  

d-lui Persecă Larion Ioan şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
Partidului Social Democrat, în cadrul Consiliului Local 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 Postelnicu – se cunoaşte situaţia, absenţa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare 

consecutive atrage, conform legislaţiei în vigoare, pierderea mandatului de consilier. 
D-l Fechete – P.S.D.-ul ce zice? 
D-şoara Buduran – se conformează statutului. 
D-l Tinei – în numele grupului P.S.D., o să vedeţi propunerea care va fi validată de biroul 

politic local. Ni se părea normal să fie înaintată demisia de onoare, era o cale mai uşoară. Aşa este 
destul de greu, pentru că  grupul PSD va mai pierde un număr din cvorum. 

D-l Ni ţoi – noi nu putem să aşteptăm demisia de onoare, trebuie să aplicăm prevederile legii. 
D-l Boss – aşa ar fi fost normal. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 121 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind transformarea şi scoaterea la concurs a unor  

posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  



D-l Tinei – am o întrebare de principiu: la ce mai trebuie să dăm noi o hotărâre de consiliu, 
dacă şi aşa oamenii lucrează deja pe posturile pe care noi le scoatem la concurs? 

D-l Postelnicu – nu ştim sigur că este aşa. Nu are cum să lucreze dacă postul nu există. 
D-l Tinei – aveţi curaj să veniţi acum cu mine la spital să vedem? 
D-l Postelnicu – nu sunt încadraţi ca atare, că fac practică sau că învaţă este altceva. 
D-l Tinei – Managerii ar trebui să aibă grijă să nu anunţe posturile în piaţă când aceste sunt 

deja ocupate. Măcar să aibă bunul simţ să iasă hotărârea de consiliu. Am rămas descoperiţi la 
Căminul de bătrâni? d-na Petraru este la Spital. 

D-l Postelnicu – este dreptul omului să plece unde este mai bine plătit. 
D-l Tinei – este vorba de speţa juridică, de timpii de aplicare a legislaţiei. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 122 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea Planului de administrar e al SC Peisaj  

Hosta SRL pentru perioada 2017-2021. 
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. 123 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind modificarea si completarea Statului 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 124 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţată din  
bugetul local pe anul 2017. 

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

hotărâre.  
D-na Siminiuc – ce instrumente de 15.000 lei o să se achiziţioneze? 
D-l Postelnicu – avem un instructor pentru fanfara casei de cultură, o să achiţiţionăm 

instrumente de suflat. 
D-na Siminiuc – care sunt intituţiile care vor beneficia de sistemul de alarmă. Am întrebat şi 

luna trecută şi nu mi le-aţi nominalizat. Aici scrie 8 bucăţi şi o pungă de bani. 
D-l Postelnicu – eu ştiu că aveţi o problem cu banii, dar vă rog să fi ţi ancorată în realitate. 

Sunt sediile primăriei: impozite şi taxe, evidenţa, muzeele, sălile de sport. 
D-na Siminiuc – separatoarele de traffic unde vor fi amplasate? 
D-l Postelnicu – scrie în referat. 
D-na Ferescu – nu eswte la acest punct. 



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

HOTĂRÂREA NR. 125 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Tinei – avem 135 mii lei la Transporturi. De ce? 
D-l Postelnicu – este vorba de investiţia de la Clarii Vii. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 126 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor de  
merit şi burselor de studiu pentru anul şcolar 2017-2018 la Liceul Tehnologic Jimbolia. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 127 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea unor modific ări la circula ţia pe  
drumurile Publice din intravilanul 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 Boss – calmatoarele deteriorează mai mult drumul, decât ajută. 
D-l Postelnicu – suntem nevoiţi să le montăm la solicitarea poliţiei rutiere. O să căutăm 

variant cea mai bună, care să nu afecteze carosabilul. 
D-l Tinei – în legătură cu intersecţia str. Liviu Rebreanu cu str. Peter Jung şi pe str. E. 

Bartzer, unde au fost amplasate transformatoarele, vizibilitatea este redusă. 
D-l Postelnicu – vom semnala către drumurile naţionale. La intersecţia str. Liviu Rebreanu cu 

str. Peter Jung mai este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, lipsesc adiţionalele, nu se vede 
care este drumul cu prioritate. 

D-na Siminiuc – nicio grădiniţă din  oraş nu va beneficia de această oportunitate, nici şcoala 
din Futok. Şi totuşi câte amenzi a dat poliţia pentru exces de viteză. Nu intrau aici şi marcaje 
pietonale. 

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

HOTĂRÂREA NR. 128 
 

D-na Ferescu 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 Tinei – care este oportunitatea şi urgenţa pentru aceste lucrări şi ce obiectiv se va construi 

pe 26.000 mp? 
D-l Postelnicu – este o şedinţă ordinară, nu este la urgenţă. Avem o solicitatre penbtru o 

suprafaţă de 6.000 mp pentru construire hală, prin dezlipirea acestei suprafeţe rămân 26.000 mp. 
D-na Siminiuc – de ce nu se dau mai multe indicaţii pe înţelesul tuturor. Poate vreau să 

verific, am voie să verific?  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 129 
 

D-na Ferescu prezintă referatul de validare a Dispoziţiei Primarului Ora şului Jimbolia  
nr. 290 din 08.06.2017 privind împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a 
reprezenta interesele oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului 
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 Tinei – de ce am ajuns în litigiu cu firma S.C. Trans Cim S.R.L.? 
D-l Postelnicu – am avut lucrări pe Aleea Cito. După deranjare au trebuit să asfalteze. Am 

fost de acord ca diferenţa de la 2,65 m la 4 m să o susţinem noi. Ei aveau obligaţia să facă doar 2,65 
m. Considerăm că nu au respectat normele pentru a reface o structură rutieră. De aici a pornit 
supărarea. Considerăm că nu putem plăti un lucru de doi bani. 

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

HOTĂRÂREA NR. 130 
 

D-na Ferescu 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-na Siminiuc – s-au mutat banii de la plecarea în Brazilia la Tradiţie şi modernitate. Mi se 

pare prea mare suma (63.600 lei) pentru această activitate. 
D-l Postelnicu – noi nu credem acest lucru. 
D-l Toth – nu trebuie să cheltuim toţi banii. 
D-na Siminiuc – ştiu, dar nu sunt de acord. Aţi mutat banii din stânga în dreapta. Lumea nu 

cunoaşte activităţile, toate pe ascuns. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi pentru şi unul 

împotrivă (d-na Siminiuc) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 131 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului  
aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 58 şi 60 cuprins în CF 400410, 
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. 132 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului  
aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 23 cuprins în CF 401345, 
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. 133 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului  
aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34 cuprins în CF 402144, 
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. 134 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind asocierea Oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local  
al Oraşului Jimbolia cu  Judeţul Timi ş, prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea cofinanţării 
proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare în judeţul Timi ş”. 

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

hotărâre.  
D-l Tinei – la art. 2 se face referire la anexa, unde este anexa? 
D-l Ni ţoi – referatul este anexă. 
D-l Tinei – presupune canalizare sau presupune apă? 
D-l Postelnicu – presupune şi canalizare şi apă. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 135 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea prelungirii asocierii O raşului  
Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în 
vederea finanţării C ăminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

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



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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 136 

 
Se trece la Probleme al comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de învăţământ: 
D-na Ferescu – s-a încheiat un nou an şcolar cu rezultate fosrte bune la învăţătură.  

La Şcoala Gimnazială avem 8 olimpici:  
- la olimpiada de Biologie, etapa judeţeană – Ciucioiu Nicolae Sorin – clasa a VII-a , 

premiul III 
- la olimpiada de Geografie, etapa judeţeană – Gal Andreea – clasa a VIII-a, menţiune,  
- la olimpiada de Limba Română, etapa zonală – Braşoveanu Raluca – clasa a V-a, 

menţiune 
     - Capotă Maria – clasa a VII-a, menţiune 
     - Vâlcea Cosmin – clasa a VII-a, menţiune 
     - Ulăreanu Iulia – clasa a VIII-a, menţiune 
- la Concursul de Geografie „Terra” – etapa judeţeană – Ferescu Sebastian , clasa V-a, 

premiul II 
      - Ciucioiu Nicolae Sorin, clasa a VII, 

menţiune 
    - etapa judeţeană – Ferescu Sebastian , clasa V-a, 

menţiune. 
Asociaţia Pro Şcoala a premiat elevii care au obţinut rezultate la olimpiade cu cărţi şi rechizite. Clasa 
a VII-a, care este clasa cu numărul cel mai mare de participanţi la concursurile şcolare, va beneficia 
de două table magnetice. 
 D-na Ferescu – vreau să mulţumesc celor care s-au sensilbilizat şi care au contribuit la cauza 
noastră. 

 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Scrob – avem o solicitare din partea SC Gusti & David Trans SRL de amplasare terasă în 

faţa imobilului situat în Jimbolia, str. Republicii, nr. 65. Este vorba de o terasa de lemn, demontabilă, 
de 6,6 m X 6 m. 

D-na Ferescu solicită avizul de principiu care se acordă cu unanimitate de voturi. 
D-l Scrob – mai avem o solicitare din partea SC Alexancoco Bar SRL tot de amplasare terasă 

în faţa imobilului situat în Jimbolia, str. Republicii, nr. 89. Este vorba de o terasa de lemn, 
demontabilă, de 5 m X 5 m. 

D-na Ferescu solicită avizul de principiu care se acordă cu unanimitate de voturi. 
D-l Scrob – mai avem o solicitare din partea Rotaract Club Jimbolia de amplasare pe str. 

Republici a unei biblioteci stradale, sub forma unei căsuţe de lemn în care vor fi expuse diferite 
materiale pentru lectură şi care vor putea fi folosite gratuit de către persoanele interesate. 

D-na Ferescu solicită avizul de principiu care se acordă cu unanimitate de voturi.  
 
Se trece la Diverse: 
D-l Flore – intrarea de la ştrand este deteriorată, nu se poate face ceva? 
D-l Postelnicu – în curând vom semna contractul pentru plombări şi refacere carosabil, este 

inclusă şi intrarea de la ştrand. 
D-l Tinei – am aprobat planul de administrare al SC Peisaj Hosta. Ne propunem să schimbăm 

ceva din arhitectura peisagistică  a oraşului în anul următor? Ca să facem lucrul acesta trebuie să 
proiectăm din această vară. 



D-l Postelnicu – am mai dezbătut această problemă. Dorim să schimbăm în zonele unde este 
gata canalizarea, să achiziţionăm pomi să plantam. 

D-l Tinei – am cerut la şedinţa trecută o informare a stadiului de implementare a Strategiei de 
dezvoltare a Oraşului Jimbolia 2014-2021. Primesc azi ceva? 

D-l Tinei – pentru producătorii agricoli din Oraşul Jimbolia, când vom avea bucuria să tăiem 
panglica la noua piaţă? 

D-l Postelnicu – conform contractuluio pană la sfârşitul lunii septembrie, dacă nu mă înşel, 
oamenii sunt sub contract. Noi în certăm tot la 2 zile. Nu se plătesc lucrări în avans, tot ce s-a plătit e 
strict ce s-a lucrat , până nu calcă strâmb nu le putem face nimic. Ceea ce ştim este că au depăşit 
graficul, dar ei spun că recuperează. 

D-na Siminiuc – mai aştept raportul privind gestionarea situaţiei de criză survenită în urma 
inundaţiilo  

                              din anul 2016; 
- La ce dată aţi spus că o să instalaţi copertina de la capela nouă? 

D-l Postelnicu – nu am spus. 
D-na Siminiuc – de ce nu se postează pe site-ul oficial cu 5 zile înainte de şedinţa de consiliu 
materialele   
                            şi ordinea de zi şi cu 3 zile după şedinţă, procesul verbal? 

- transparenţa este cam opacă vis-a-vis de orice informaţie. Cu o zi înainte 
de stropiri am găsit un anunţ la primărie pe poartă. La grădiniţe nu au fost, 
la şcoală nu, nici la Profi sau la Penny, unde merge multă lume. 

- aţi fost invitaţi la vernisajul Tabăra Internaţională de Pictură Ştefan Jager? 
Am dat bani, destul de mulţi. Măcar formal să primim. Am senzaţia că 
suntem ignoraţi. 

- de un an de zile consiliul local nu a primit nicio petiţie din partea 
cetăţenilor? 

- panouri de afişaj nu există; 
- la ce foloseşte afişajul electronic de la catena? 
- sunt necesare panouri de afişaj; 
- cum stăm cu digitalizarea informaţiei la consiliul local? 

D-l Postelnicu – salut prezenţa la şedinţă a reprezentanţilor AD Pro Management, care se 
ocupă de  

lichidarea Jim Apaterm. Nu am anunţat prezenţa lor la şedinţă pentru că nu am avut certitudinea că 
vor ajunge. 
 D-l Miheţ – noi am făcut operaţiunile, tot ce a fost obişnuit la lichidare, s-a făcut arhivare de 
documente, predare, valorificări. Subiectele pentru care o lungim sunt cele două probleme de 
restituiri de imobile: 

- Konrad care are o sentinţă definitivă  şi care, dacă se pune în aplicare se 
blochează accesul în curte. 

- Wild  care ar fi putut să primească casa pe care a avut-o, dar trebuia să 
despăgubească statul pentru lucrările efectuate la imobil. El a refuzat în 
mod constant acest lucru. Astfel s-a respins restituirea în natură şi s-au 
propus despăgubiri. Dosarul este blocat la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

D-l Tinei – care este rolul Consiliului Local în această problemă? Din ce aţi spus sunt nişte 
entităţi  

private. 
D-l Miheţ – Consiliul Local a fost asociat unic al Jimapaterm. 
D-l Tinei – să îşi asume cei care atunci au fost în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în 

Consiliul de Administraţie. 



D-l Postelnicu – noi acum facem o informare. Purtăm negocieri cu d-l Konrad să găsim 
soluţii. Suntem obligaţi să punem în aplicare sentinţele judecătoreşti. În legătură cu Wild, trebuie să 
aşteptă dosarul de la Înalta Curte. 

 
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 

 
 


