
 
           ROMÂNIA 

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

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

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

nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
 

 D-l consilier Flore Gheorghe Cristian  se alege preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 2 luni.  

 
 

Nr. 137   din 27  iulie  2017 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
             Flore Gheorghe Cristian   
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind 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. 6717 din 19.07.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea 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 scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante şi temporar vacante 
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia: 

- un post, vacant, asistent medical la Ambulator Integrat, poz. 211 din Statul de 
funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, îngrijitoare la Ambulator Integrat, poz. 214 din Statul de funcţii, 
pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant, asistent medical la Secţia Medicină Internă, poz. 9 din Statul de 
funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, temporar vacant, infirmieră la Secţia Medicină Internă , poz. 20 din Statul 
de funcţii, pe perioadă determinată; 

- un post, vacant,  infirmieră la Secţia Chirurgie Generală, poz. 82 din Statul de 
funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post, vacant,  îngrijitoare la Secţia Chirurgie Generală, poz. 89 din Statul de 
funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

 
 Art. 2.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6690 din 24 iulie 2017 al Serviciului APL, IE,  

RP, RI prin care se solicit aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului 
Dr. Karl Diel Jimbolia ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată şi actualizată, şi 
prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Dr. Karl 

Diel Jimbolia, prevăzut în ANEXA ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
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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 Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 6508 din 21.07.2017 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru 
ocuparea unui post vacant, personal contractual, existent la Grădiniţa cu program prelungit 
Jimbolia; 
 Având în vedere avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 7131 din 11.07.2017; 

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 Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia: 

- Îngrijitor I , normă întreagă. 
 

 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 
- Grădiniţa cu program prelungit Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Codului de etică al personalului din cadrul Societăţii Comerciale    
Peisaj Hosta S.R.L. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6852 din 24.07.2017 al Serviciului APL, IE, RP, RI prin care se propune 

spre aprobare Codul de etică al personalului din cadrul Societăţii Comerciale Peisaj Hosta S.R.L; 
Având în vedere prevederileLegii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice; prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, actualizat; şi 
Standardul de control intern managerial la entităţile publice nr. 1 - Etica şi integritatea; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Codul de etică al personalului din cadrul Societăţii Comerciale Peisaj 

Hosta S.R.L.,  prevăzut în ANEXA ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului Administraţie publică locală ; 
- SC 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. 6828 din 24.07.2017 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. 1532017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, a OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative şi a HG nr 1/2017 pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

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 stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual la nivelul administraţiei publice locale a Oraşului Jimbolia, începând 
cu 01.07.2017 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7006 din 26.07.2017 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual la nivelul administraţiei publice locale a Oraşului Jimbolia, începând cu 
01.07.2017; 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. 4, art. 11 alin. 1, art. 13 alin. 1, art. art. 38 alin. 2 lit. 
b din Legea nr. 1532017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

Ţinând cont de procesul verbal al şedinţei de consultare a sindicatului angajaţilor Primăriei 
Oraşului Jimbolia cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual la nivelul administraţiei publice locale a Oraşului Jimbolia, începând cu 01.07.2017 

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 stabilesc salariile de bază determinate prin înmulţirea coeficienţiilor aferenţi 

gradaţiei 0 cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, pentru funcţiile publice de 
conducere şi de execuţie din cadrul Primăriei Oraşului Jimbolia,   conform anexei I care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se stabilesc salariile de bază determinate prin înmulţirea coeficienţiilor aferenţi 
gradaţiei 0 cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare pentru funcţiile contractuale de 
conducere şi de execuţie din cadrul Primăriei Oraşului Jimbolia,  conform anexei II care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin înmulţirea succesivă a 
coeficienţilor stabiliţi la gradaţia 0, cu cotele procentuale aferente tranşelor de vechime în muncă, 
conform prevederilor art. 10 alin. 4 din Legea 153/2017 şi aplicate la salariul minim brut pe ţară 
garantat în plată în vigoare. 

Art. 4. – 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. 6808 din 21 iulie 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 reduce punctul 8 – Reabilitare Piaţa Agroalimentară cu 
suma de 530 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 4.442 mii lei; 

- La Cap. B - Lucr ări noi  se introduce un punct nou 9 – Evacuare ape pluviale str. Calea 
Mărăşeşti, str. George Coşbuc şi Str. Ştefan Octavian Iosif (proiectare şi execuţie) în valoare de 530 mii 
lei, rezultând un Total Cap. B de 3.020 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 modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2017 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6689  din 25.07.2017 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea  

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017. 

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 a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017, după cum urmează : 
 

- La Cap. C – Dotări , se elimină punctul 4 – Maşină de spălat rufe automată (Spital) în 
valoare de 10 mii lei şi se înlocuieşte  cu un nou punct 4 – Cuptor gastronomic profesional 
(Spital), în valoare de 16 mii lei; se suplimentează punctul 8 – Electrocardiograf (Spital) cu 
suma de 4 mii lei şi se introduce un punct nou 9 – Holter EKG (Spital) în valoare de 15 mii 
lei, rezultând  un Total Cap. C de 196,05 mii lei; 

 - la Alte cheltuieli de investiţii , se reduce punctul 4 – Studiu de fezabilitate şi proiect  
tehnic pentru achiziţie sistem de avertizare incendii (Spital) cu suma de 25 mii lei, rezultând  
un Total Alte cheltuieli de investiţii  de 42,70 mii lei și un Total General de 238,75 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 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea radierii dreptului de concesionare a S.C. Dafon Dyke S.R.L. 
asupra terenului înscris în CF nr. 403425 Jimbolia, nr. topo. 259/3/2/1/1, în 
suprafaţă de 3.529 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6809 din 21.07.2017 al Serviciului Urbanism, Amenarea 

Teritoriului prin care se propune radierea dreptului de concesionare a SC Dafon Dyke S.R.L. 
asupra terenului înscris în CF nr. 403425 Jimbolia, nr. topo. 259/3/2/1/1, în suprafaţă de 
3.529 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 S.C. Dafon Dyke S.R.L. 

asupra terenului înscris în CF nr. 403425 Jimbolia, nr. topo. 259/3/2/1/1, în suprafaţă de 
3.529 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; 
- S.C. Dafon Dyke S.R.L. 
- OCPI 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind alipirea parcelelor situate în oraşul Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 6 – 6A şi scoaterea la 
licitaţie publică în vederea concesionării pentru construire lăcaş de cult 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5225/20.07.2017 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune alipirea parcelelor situate în oraşul Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 6 – 
6A şi scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pentru construire lăcaş de cult 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alipirea parcelelor situate în oraşul Jimbolia, str. Peter Jung,  

nr. 6 – 6A, înscrise în CF nr. 6862 Jimbolia, identificate cu nr. topo  2186-2187/1 în suprafaţă de 
300 mp, 2186-2187/2 în suprafaţă de 300 mp, 2186-2187/3 în suprafaţă de 241 mp şi 2186-2187/4 
în suprafaţă de 242 mp. 

Art. 2 . – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  
pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei rezultată în urma alipirii 
prevăzută la art. 1, situată în Oraşul Jimbolia, pentru construire lăcaş de cult. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „2/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea soţilor Nastasoi Constantin şi Camelia, situat pe str. Cri şana 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6773 din 21.07.2016 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „2/A str. Cri şana”– pentru 
imobilul aflat în proprietatea soţilor Nastasoi Constantin şi Camelia ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, art. 
115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „2/A str. Cri şana” pentru imobilul înscris în 

CF nr. 403686 Jimbolia, aflat în proprietatea soţilor Nastasoi Constantin şi Camelia. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- D-lui Nastasoi Constantin  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de 1.000 
mp, situată în Oraşul Jimbolia, partea de nord a oraşului, înscrisă în CF nr. 405465 Jimbolia, 
topo. 405465, pentru construire depozit de lemne 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6791 /20.07.2017 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de1.000 mp, situată în Oraşul Jimbolia, partea de nord a oraşului, înscrisă în CF nr. 
405465 Jimbolia, topo. 405465, pentru construire depozit de lemne; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 1.000 mp, situată în Oraşul 
Jimbolia, partea de nord a oraşului, înscrisă în CF nr. 405465 Jimbolia, topo. 405465, pentru 
construire depozit de lemne. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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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. Tudor Vladimirescu, nr. 64, ap. 2D, cuprins în C.F. nr. 400258-C1, topo. 
nr. 2254, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6766 din  20.07.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64, ap. 2D, cuprins în C.F. nr. 400258-C1, topo. nr. 2254, 
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 Zeteny Maria a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64, ap. 2D, cuprins în 
C.F. nr. 400258-C1, topo. nr. 2254, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 286 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 111 mp curte şi 272 grădină va plăti în continuare 
chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 
 

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

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

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 122, cuprins în C.F. nr. 405542, topo. nr. 2117, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6767 din  20.07.2017 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 122, cuprins în C.F. nr. 405542, topo. nr. 2117, 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 Verzoc Gabriela şi  

Verzoc Darius a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 122, 
cuprins în C.F. nr. 405542, topo. nr. 2117, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 399 
mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 46 mp curte va plăti în continuare chirie sau poate să 
îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

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

 
 

HOTĂRÂREA 
de modificare a art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 220/2016 privind participarea 
Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutier ă în 
Banat” (Improvement of Banat Connectivity, actonim: IBC) 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul nr. 6907 din 25.07.2017 al Serviciului Administraţie publică, Integrare  

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune modificarea art. 2 şi 3 din Hotărârea 
Consiliului Local Jimbolia nr. 220/2016 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului 
„Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutier ă în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, actonim: 
IBC).    
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Art. 2. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 220/2016 se modifică şi va avea  

următorul cuprins: 
„Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului cu titlul 

„ Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, actonim: 
IBC), în valoare de 845.140,72 EURO (din care 718.369,61 EURO – IPA, 109.868,29 EURO – 
Cofinanţare Naţională, 16.902,82 EURO – contribuţie proprie), în condiţiile rambursării (decontării) 
ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-
Republica Serbia 2014-2020.” 

Art. 2. – Art. 3. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 220/2016 se modifică şi va avea  
următorul cuprins: 
 „ Art. 3. – Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 16.902,82 EURO, reprezentând 2% 
pentru proiectul „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat” (Improvement of Banat 
Connectivity, actonim: IBC).” 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Timiş; 
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii 

Publice 
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 

 
Nr.  152      din  27 iulie  2017                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                        Flore Gheorghe Cristian 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 iulie 2017 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Flore Gheorghe Cristian. 

Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absentează: d-l Boss şi d-l Kasa. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  347  din 21.06.2017. 
 

ORDINEA DE ZI 
 

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

2. Proiect de hotărâre privin aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, personal 
contractual, existent la Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de etică  al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Statului de funcţii pe anul 2017 la Primăria 

Oraşului Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului plătit din bugetul local al 

oraşului Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii finanţată din  bugetul local pentru anul 2017. 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de concesionare al SC Dafon Dyke, asupra 

terenului înscris în CF nr. 403425 Jimbolia, în suprafaţă de 3.529 mp. 
10. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor situate în oraşul Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 6 – 6A şi 

scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pentru construire lăcaş de cult. 
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „2/A”  pentru imobilul aflat în proprietatea 

soţilor Năstăsoi Camelia şi Năstăsoi Constantin, situat pe str. Cri şana. 
12. Proiect de hotărâre privind scoatere la licitatie, în vederea concesionării pentru construire depozit de 

lemne, a suprafeţei de 1.000 mp situate în Jimbolia, înscris în CF nr. 405465 Jimbolia. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare –primire între Judeţul Timiş prin 

Consiliul Judeţean Timiş şi Oraşul Jimbolia, prin Consiliul Local Jimbolia a investiţiei de închidere a 
Depozitului urban neconform Jimbolia în care s-au depozitat deşeuri menajere ale populaţiei din zona 
pe care a deservit-o, depozit aflat pe terenul Oraşului Jimbolia, în vederea suportării cheltuielilor de 
întreţinere, monitorizare şi de control postînchiriere a acestuia conform HG nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64, ap. 2D, cuprins în CF 400258-C1, topo. 2253, 2254, 
cumpărat în baza Legii 112/1995. 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 122, cuprins în CF 405542, topo.2117, cumpărat în baza Legii 
112/1995. 

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

18. Diverse.          
Şi plusul la ordinea de zi: 



1. Proiect de hotărâre de modificare a art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 220/2016 
privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin 
dezvoltare rutieră în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, actonim: IBC). 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 137 din 27 iulie 2017 preşedinte de şedinţă este d-l 
Flore Gheorghe Cristian. 

D-l Flore supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 29 iunie 2017 care se aprobă cu  
unanimitate de voturi. 

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

 
D-l Flore prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr.  

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

HOTĂRÂREA NR. 138 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  
Spitalului 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 Prcsina – am nişte nelămuriri. Acest punct este coroborat la un moment dat cu punctul 8. Ne-aţi 

transmis Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului, dar nu văd aici problemele constatate de 
ISU. Aş vrea să ne confirmaţi sau să ne infirmaţi că, ISU, prin nerezolvarea conformităşilor ar putea să 
oprească la un moment dat activitatea din spital. S-au lăsat de către ISU anumite măsuri, au spus că trebuie 
făcute anumite investiţii. La punctul 8 se reduce punctul din lista de investiţii referitor la Studiul de 
fezabilitate şi proiect tehnic pentru achiziţie sistem de avertizare incendii. La punctul 2 nu văd pe această 
zonă nimic legat de responsabilităţi. 

D-şoara Cîrlig – pe partea de situaţii de urgenţă este legislaţie specială şi avem documentaţie 
separată unde sunt trecuţi responsabilii şi această documentaţie este avizată de ISU. Există o procedură 
pentru situaţii de urgenţă. 

D-l Prcsina – de ce diminuăm punctul referitor la partea de situaţii de urgenţă? Cine răspunde dacă se 
întâmplă vreun accident? 

D-şoara Cîrlig  – partea de situaţii de urgenţă nu trebuie obligatoriu trecută în ROF. Motivul pentru 
care am ales să modific lista de investiţii prin eliminarea acelui obiectiv a fost legată de urgenţa altor 
obiective, nu am renunţat la acest subiect. ISU a lăsat nişte măsuri de realizat în acest an, de care am început 
să mă ocup. Pe secţii se lucrează pentru instalarea semnalizării de urgenţă, este în lucru documentaţia pentru 
obţinerea avizului de securitate la incendiu pe pavilionul chirurgie-ginecologie, iar partea de semnalizare, o 
să găsim anul acesta o situaţie de compromis în punctele cheie din fiecare secţie, vom instala acele detectoare 
de fum în sistem casnic. Raţiunea a fost pur de amânare, nu de renunţare la acest punct. Banii pe care i-am 
primit de la bugetul local sunt strict pentru utilităţi. Banii de care dispunem pentru investiţii sunt venituri 
proprii ale spitalului pe care trebuie să-i dirijez în funcţie de nevoile urgente, din păcate. 

D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 139 
 

D-l Flore prezintă referatul privind organizarea 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-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 140 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Codului de etică  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-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 141 
 

D-l Flore 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-l Tinei – compartimentul incubatorul de afaceri ce prestează pentru oraşul Jimbolia? 
D-l Postelnicu – incubatorul de afaceri a fost construit printr-un proiect cu finanţare neramburasabilă. 

Avem o persoană care răspunde de gestiunea acestei instituţii. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 142 
 

D-l Flore prezintă referatul privind stabilirea salariilor de bază ale personalului plătit din  
bugetul local al 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 Postelnicu – este vorba de Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice. Administraţia publică locală este singura care nu are grilă de salarizare. La administraţia 
publică locală se specifică că primarul şi consiliul local stabilesc nivelul salariilor. S-a muncit foarte mult, s-a 
discutat cu alte primării. Am ajuns la aceste sume pentru că trebuie să ţinem cont că trebuie să ne încadrăm în 
bugetul de cheltuieli salariale aprobat. 

D-l Tinei – cât este impactul bugetar? 
D-l Postelnicu – în jur de 39%. 
D-l Tinei – întreb asta ca să ştim la următoarea rectificare bugetară cum să împărţim fondurile. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 143 
 

D-l Flore prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii finan ţată din  bugetul local  
pentru anul 2017. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tinei – de ce se diminuează bugetul de la piaţă? 
D-l Postelnicu – deoarece lucrările la piaţă sunt foarte întârziate şi am considerat ca până în luna 

septembrie, când vom avea acea rectificare, putem să modificăm. Până în septembrie nu s-ar fi cheltuit aceste 
sume. 

D-l Tinei – revin cu întrebarea: de ziua recoltei tăiem panglica la piaţă? 
D-l Postelnicu – conform contractului aşa ar trebui. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere (d-na 

Siminiuc) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 144 
 

D-l Flore prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor  



publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2017. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 145 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea radierii dreptului de c oncesionare al SC Dafon  
Dyke, asupra terenului înscris în CF nr. 403425 Jimbolia, în suprafaţă de 3.529 mp. 

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

HOTĂRÂREA NR. 146 
 

D-l Flore prezintă referatul privind alipirea parcelelor situate în oraşul Jimbolia, str. Peter  
Jung, nr. 6 – 6A şi scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pentru construire l ăcaş de 
cult. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – e vorba de lăcaş de cult sau sediu pentru acţiuni caritabile? 
D-l Postelnicu – lăcaş de cult. 
D-l Gorgan – nu am nimic cu lăcaşurile de cult din Jimbolia, dar eram cu sufletul mai deschis dacă 

era vorba de acel ONG pentru ajutorarea copiilor cu probleme sociale. 
D-l Postelnicu – am înţeles că şi asta vor face. 
D-l Tinei – am mai spus că ar fi bine să lăsăm anumite terenuri din domeniul oraşului să le avem la 

dispoziţie pentru anumite obiective. Încet, dar sigur, nu o să mai avem teren disponibil în centrul oraşului. Al 
cui este terenul de lângă pompieri, unde a fost sediu PNŢCD? 

D-l Postelnicu – sunt clădirile primăriei, actualmente sunt depozite acolo. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 147 
 

D-l Flore prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal „2/A” pentru imobilul aflat în  
proprietatea soţilor Năstăsoi Camelia şi Năstăsoi Constantin, situat pe str. Crişana. 

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 Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 148  
 
D-l Flore prezintă referatul privind scoatere la licitatie, în vederea concesionării pentru  

construire depozit de lemne, a suprafeţei de 1.000 mp situate în Jimbolia, înscris în CF nr. 405465 
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 – din aceste date nu înţeleg unde este amplasat terenul. În şedinţa trecută , la hotărârea 

128, am cerut mai multe indicaţii, să înţelegem şi noi unde sunt amplasate terenurile. 
D-l Postelnicu – aveţi dreptate. Am solicitat serviciului urbanism mai multă atenţie la redactarea 

referatelor. Este în continuarea terenurilor d-lui Kasa, d-lui Vălean şi d-lui Zemora, pe drumul Comloşului, 



către fosta zootehnie. 
D-na Siminiuc – acel teren este extravilan? 
D-l Postelnicu – este în intravilanul extins. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 149 
 

D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Protocolului de predare –primire între Judeţul  
Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Oraşul Jimbolia, prin Consiliul Local Jimbolia a investiţiei de 
închidere a Depozitului urban neconform Jimbolia în care s-au depozitat deşeuri menajere ale 
populaţiei din zona pe care a deservit-o, depozit aflat pe terenul Oraşului Jimbolia, în vederea 
suportării cheltuielilor de între ţinere, monitorizare şi de control postînchiriere a acestuia conform HG 
nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care nu avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care nu avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Ciuciulete – cred că nu se impune preluarea acestui depozit. De ce să alocăm din bugetul oraşului 

167.000 lei anual? Să rămână la Consiliul Judeţean Timiş unde a fost şi până acum. 
D-l Postelnicu – această solicitare şi acest protocol survin în urma unui Masterplan pe care Consiliul 

Judeţean Timiş l-a derulat şi l-a implementat. Nu avem datele exacte ale acelei investiţii şi nu ştim dacă a expirat 
termenul în care Consiliul Judeţean s-a angajat să susţină aceste depozite. După estimările lor costurile sunt de 
aproximativ 167.000 lei pe an, care include lucrări de mentenanţă, pază permanent pentru că sunt emanaţii de 
gaze, analize de apă periodice, verificarea forajelor de unde se extrage apa. Sunt costuri destul de mari. Avem 
nevoie de mai multe detalii, să vedem ce scrie în acel proiect, după câţi ani se predau u.a.t.-urilor. 

D-l Tinei  – vreau să vă reamintesc că este vorba despre acelaşi Masterplan în care ne angajăm  că mărim 
cu 10% an de an costul pe gunoi din Jimbolia. Nu este alt proiect. Am fost singurul consilier care a cerut acel 
Masterplan de aproximativ 300 de pagini şi după ce l-am citit v-am spus că sunt nişte capcane. A venit una dintre 
capcane. 

D-l Postelnicu – cred că este o omisiune nu o capcană. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 12 voturi împotrivă şi două 

abţineri (d-l tinei şi d-şoara Buduran)  
 

D-l Flore prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent  
imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimire scu, nr. 64, ap. 2D, cuprins în CF 400258-C1, topo. 
2253, 2254, cumpărat în baza Legii 112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 150 
 

D-l Flore prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent  
imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimire scu, nr. 122, cuprins în CF 405542, topo.2117, 
cumpărat în baza Legii 112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 151  
 

D-l Flore prezintă referatul privind  modificarea art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia 
nr. 220/2016 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii 
prin dezvoltare rutier ă în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, actonim: IBC). 

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



D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Gorgan – este foarte clar, s-a solicitat o rectificare la sumele proiectului. 
D-l Tinei – pe acest proiect salarizarea este eligibilă? 

 D-l Postelnicu – din câte ştiu eu nu sunt incluse cheltuieli salariale. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 152 
 

Se trece la Probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu – vă rog să participaţi, în calitate de coorganizatori la evenimentele din cadrul Zilelor 

Jimboliene, de la lansări de carte, la activităţi sportive, la mici şi la bere. D-l preot Alexa m-a rugat să vă 
invit, în numele lui, duminică la ora 10, la slujba, apoi la masă alături de Mitropolitul Banatului. 

D-na Ferescu – am reprezentat Consiliul Local la primul eveniment de pe agenda Zilelor Jimboliene, 
campionatul de tenis. 

 
Se trece la Diverse: 
D-l Prcsina – Legea 307/2006 privind apărearea împotriva incendiilor prevede ca şi obligaţie a 

Consiliului Local faptul că prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele 
necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de 
urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora. Din acest motiv am insistat pe acel punct, 
pentru că noi suntem responsabili. Ca manager, poate să spună că a făcut referat, dar nu a primit suma 
necesară. 

D-l Nicuşor – o mare problemă din oraş este gunoiul. Toate firmele aruncă gunoiul lângă tomberon, 
să fie amendaţi. 

D-l Prscina – acum discutăm despre comportamente şi de dreptul de a da amenzi. Am vrut să 
înfiinţăm poliţie locală. Poliţia orăşenească nu are atribuţii în acest sens. 

D-l Tinei – într-un stat de drept, înainte de sancţiune există prevenţie . Din categoria prevenţie fac 
parte informarea şi avertismentul.  

D-l Fechete – vreau să discutăm de problema fermei de porci. A fost o dezbatere publică cu 
reprezentanţi ai Agenţiei de Mediu, ai Primăriei oraşului Jimbolia, cu cetăţenii şi chiar unii dintre consilieri. 
S-au pus nişte întrebări firmei Agri Ellen. Această firmă nu respectă nicio regulă, mint cu neruşinare. Să 
vedem ce obligaţii li s-au impus când au construit initial ferma, acum 10 ani. 

D-l Postelnicu – discuţia de ieri s-a amânat pentru că cei de la Agri Ellen nu au formulat răspunsurile 
adecvate la întrebările adresate. Ni se va solicita şi nouă un punct de vedere mai concret, pentru că cei de la 
mediu consideră că reclamaţiile cetăţenilor nu sunt suficiente. Din păcate nu ţin cont de o hotărâre a 
Consiliului Judeţean care spune la ce distanţă de oraş se pot construi astfel de ferme. În cazul acesta clar nu 
putem discuta despre o extindere, cu o numesc ei, ci de o construcţie nouă.  

D-şoara Siminiuc – apărarea civilă mai există la nivel de oraş şi aparatul primăriei? 
D-l Postelnicu – avem Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
D-şoara Siminiuc – care este stadiul lucrărilor la ANL-urile noi? De câteva săptămâni nu se 

lucrează. În care septembrie se vor încheia lucrările? 
D-l Postelnicu – aţi greşit destinatarul întrebării. Este şi intereseul nostru să fie cât mai repede gata. 
D-l Prcsina – aţi prins exact perioada de caniculă, pe anumite tipuri de activităţi se reduce 

activitatea. 
D-şoara Siminiuc – mai aştept raportul inundaţiilor. 

- ce facem cu câinii, sunt haite de câte cel puţin 9 câini? 
D-l Postelnicu – aici este o problemă legată de cetăţeni. Ieri a venit firma de ecarisaj, nu au putut lua  

decât vreo 6 câini. Oamenii au închis câinii şi după ce a plecat firma le-au dat drumul. O să vină ori de câte 
ori este nevoie. 
 D-şoara Siminiuc – când începe asfaltarea, repararea trotuarelor? 

D-l Postelnicu – s-a finalizat licitaţia pentru carosabil (şosea şi parcări), 500-600 tone de asfalt. 
Urmează să dăm ordinul de începere al lucrărilor. 

D-şoara Siminiuc – care este stadiul lucrărilor la canalizare? Iar au început să spargă. 
D-l Postelnicu -  în jur de 40%. 



D-şoara Siminiuc – aţi dat  vreo aprobare pentru data de 23 iulie ca o familie de pe strada Spre Est 
să facă chef? 

D-l Postelnicu – noi nu emitem astfel de aprobări. Primim tot felul de solicitări de acest gen. Îi 
trimitem la poliţie. 

D-şoara Siminiuc – nici pentru focurile de artificii? 
D-l Postelnicu – în nici într-un caz, aici sunt alte instituţii competente. 
D-şoara Siminiuc – când primesc legitimaţia? 
D-l Postelnicu – sunt în curs de achiziţie. 
D-şoara Siminiuc  - mai aştept raportul inundaţiilor. 
D-l Tinei – dacă anul viitor sunt 100 de ani de la Marea Unire, să ne gândim să alocăm fonduri pe 

agenda culturală a oraşului pentru centenarul 2018. 
D-l Postelnicu – suma totală din agenda culturală este destul de generoasă. 
D-l Tinei – am solicitat o informare legată de implementarea Strategiei de dezvoltare. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Flore 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,  

  Flore Gheorghe Crsiatian 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 
 


