ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Magyar Csaba-Radovan
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând Hotărârea nr. 209/ 26 octombrie 2017 privind încetarea de drept a mandatului
de consilier al d-lui Kasa Ioan Tiberiu şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe
lista UDMR, în cadrul Consiliului Local Jimbolia şi raportul comisiei de validare prin care se
propune validarea mandatului de consilier pentru d-l Magyar Csaba-Radovan;
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-l Magyar Csaba-Radovan în
Consiliul Local al oraşului Jimbolia.
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice;
- d-lui Magyar Csaba-Radovan.

Nr. 230

/23 noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu - Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 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. 11174 din 15.11.2017 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 unor posturi vacante şi temporar vacante existente
la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia:
- Brancardier la Bloc Operator din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 129
din Statul de funcţii, post vacant;
- Infirmieră la Compartiment Boli Cronice din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia,
poz. 100 din Statul de funcţii, post vacant;
- Fiziokinetoterapeut la Compartiment Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie din
cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 28 din Statul de funcţii, post temporar
vacant;
- Medic Specialist Medicină Internă la Secţia Medicină Internă din cadrul Spitalului
Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 5 din Statul de funcţii, post temporar vacant;
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii
internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Nr. 231

din 23 noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11269 din 15.11.2017 al Serviciului Public de Asistenţă
Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de modificare şi completare a
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice
Jimbolia;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 2, 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 modificarea şi completarea ,,Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia” care va avea
conţinutul prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr.
7/26.01.2017 .
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

Nr. 232 din 23 noiembrie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statului de
funcţii pe anul 2017, personal contractual, ale Căminului pentru persoane
vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11236 din 15.11.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu,
resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării organigramei şi statului
de funcţii pentru anul 2017, personal contractual la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (6) lit. „a”, pct. 2, art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia pentru anul 2017, personal contractual, conform
anexelor 1 şi 2 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;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia.

Nr. 233

din 23 noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu - Constantin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂREA
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018, de la bugetul local, în baza Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare,precum
şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor
şi fundaţiilor

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11268 din 15.11.2017 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se propune
aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare,precum şi pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi
fundaţiilor
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. a, pct. 2 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă liniile prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018, de la bugetul local, în baza Legii
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a asociaţiilor şi fundaţiilor, a unităţilor de asistenţă socială,
aşa cum sunt clasificate în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială, pentru categoriile de persoane
beneficiare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor primi
subvenţii, care va avea componenţa prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare,
prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 - Se aprobă Grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială;
- cetăţenilor prin afişare
Nr. 234

din 23 Noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 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. 11374 din 20.11.2017 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 introduce un punct nou 13 - Frigider produse sanguine (Spital) în
valoare de 5 mii lei şi se produce un punct nou 14 – Video laringoscop (Spital) în valoare de 11,37
mii lei, rezultând un Total Dotări de 196,37 mii lei, TotalCap. C de 255,12 mii lei şi un Total
General de 255,12 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.
Nr. 235

din 23 Noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2017
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 11375 din 20.11.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse
umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local pe anul 2017;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul
local pe anul 2017, după cum urmează:
-mii leiCOD
TRIM.IV
VENITURI-TOTAL
224,74
1.Venituri din prestări servicii
331008
6,25
2.Venituri din contractele încheiate cu CASS
331021
-392,64
3.Venituri din contractele încheiate cu DSP
331030
-8,00
4.Venituri din contractele încheiate cu DSP din sumele alocate din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
331031
-19,30
5.Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
331050
3,00
6.Alte venituri
361050
0,31
7.Donaţii şi sponsorizări
371001
3,91
8.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
391001
6,21
9.Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale
431033
625,00
CHELTUIELI-TOTAL
224,74
1. Sănătate
6610
221,74
- cheltuieli de personal
661010
18,63
- bunuri şi servicii
661020
221,48
- cheltuieli de capital
661071
16,37
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent
661084
-34,74
2. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
7010
3,00
- cheltuieli de personal
701010
3,00
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii internaţionale,
relaţii publice ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr. 236

DGFP Timiş.

din 23 Noiembrie 2017
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu Constantin

JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11486 din 20.11.2017 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:
COD
VENITURI – TOTAL
1. Cote defalcate din impozitul pe venit
2. Impozit şi taxa pe teren
3. Alte impozite şi taxe de la populaţie
4. Venituri din concesiuni şi închirieri
5. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii
şi despăgubiri
CHELTUIELI – TOTAL
1. Autorităţi executive
- cheltuieli de personal
2. Alte servicii publice generale
- cheltuieli de personal
3. Învăţământ
- burse
4. Cultura, recreere şi religie
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
5. Asigurări şi asistenţă socială
- cheltuieli de personal
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
- bunuri şi servicii
- rambursări de credite
7. Transporturi
- cheltuieli de personal

-mii leiTRIM IV
1.500,00
040201
1.150,00
070202
30,00
070250
183,00
300205
33,00
330228
1.500,00
5102
510210
5402
540210
6502
650259
6702
670210
670220
6802
680210
7002
700220
700281
8402
840210

104,00
150,00
150,00
70,00
70,00
35,20
35,20
150,80
50,80
100,00
30,00
30,00
1.060,00
100,00
960,00
4,00
4,00

Art. 2 – Se validează dispoziţia primarului nr. 594 din 06.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe
anul 2017.
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
- DGFP Timiş.
Nr. 237 din 23 Noiembrie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11379 din 16.11.2017 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care
se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată
şi actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiuei publice
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia, după
cum urmează:
a) Dezlipiri:
- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 400344 Jimbolia, nr. topo
400344, în suprafaţă de 10.386 mp, în 3 parcele, una de 5.000 mp,
una de 4.170 mp şi una de 1.216 mp.
b) Rectificări date imobil:
- Imobil în Oraşul Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 6/a, înscris în CF nr.
400538 Jimbolia. Nr topo. 2186-2187/3, în suprafaţă de 241 mp (în acte),
rectificat la 200 mp conform măsurătorilor în teren;
- Imobil în Oraşul Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 6, înscris în CF nr. 400585
Jimbolia. Nr. topo. 2186-2187/4, în suprafaţă de 242 mp (în acte), rectificat
la 201 mp conform măsurătorilor în teren.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.
Nr. 238

din 23 Noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11354 din 16.11.2017 al Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului prin care se propune reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului
Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 13, litera “d” şi “e”şi art. 14, lit. „b”şi „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie
2006, privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată; art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru
aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, art.2, alin.1 din O.M.A.I Nr. 96/23.06.2016 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă
; a art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.2008, aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;.
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. d, alin. (6) lit. a,pct.8, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi acualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Jimbolia în
serviciul de Categoria a -II-a, aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, judeţul Timiş.
Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Oraşului Jimbolia, judeţul Timiş este condus de
d-l Hălăucă Adrian, Şef Serviciu, profesionist în domeniu.
Art.3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Oraşului Jimbolia, judeţul Timiş are în
componenţă un număr de 31 posturi, dintre care 5 posturi pentru personalul angajat şi 26 posturi pentru
personalul voluntar, conform Organigramei prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă al Oraşului Jimbolia, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Nr 185 din 27 octombrie 2011, se abrogă.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală şi asistenţă socială;
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT ” al Jud. Timiş.
Nr.239 din 23 noiembrie 2017

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu-Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 11, cuprins în CF 405043
Jimbolia, nr.topo 2165, 2166, 2167, 2168 din ,,clădire de locuit cu dependinţe gospodăreşti, anexă” în ,,Centru
de servicii sociale integrate”

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 11248 din 16.11.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune schimbarea
destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 11, cuprins în CF 405043 Jimbolia, nr.topo 2165,
2166, 2167, 2168 din ,,clădire de locuit cu dependinţe gospodăreşti, anexă” în ,,Centru de servicii sociale
integrate”
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit.”c” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 11, cuprins
în CF 405043 Jimbolia, nr.topo 2165, 2166, 2167, 2168 din ,,clădire de locuit cu dependinţe gospodăreşti, anexă”
în ,,Centru de servicii sociale integrate”
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
Compartimentului administraţie publică locală ;
Serviciului Urbanism.
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu - Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă”
din oraşul Jimbolia, pe anul 2017

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Având în vedere referatul nr. 11309 din 15 noiembrie 2017 al serviciului
urbanism, prin care se propune acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din
oraşul Jimbolia, pe anul 2017;
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 acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe anul 2017, după
cum urmează:
Nr.
ADRESA
crt.
(STRADA, NR)
1. Tudor Vladimirescu, 90
2. Avram Iancu, 30
3. Gheorghe Doja, 49

PROPRIETAR
Wild Johann
Ceaca Adelina
Butcovan Ioan Gheorghe

LOCUL OBŢINUT
1
2
3

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- celor prevăzuţi la art.1
- cetăţenilor prin afişare
- Serviciului Urbanism.

Nr. 241

/ 23 Noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu - Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Jimbolia în comsia de
vânzare a apartamentelor ANL din Oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11372/16.11.2017 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale prin care se
propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Jimbolia în comsia de vânzare a
apartamentelor ANL din Oraşul Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art.10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. C, alin. (5) lit.,”b” şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia de vânzare a
apartamentelor ANL din Oraşul Jimbolia:
- D-l Toth Gabor,
- D-l Prcsina Iancu Constantin,
- D-l Tinei Valentin.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale;
- Celor prevăzuţi la art 1.
Nr 242

din 23 Noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia,

Văzând referatul nr. 10395 din 26 octombrie 2017 a Serviciului impozite şi taxe locale prin care se
propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2018;
Ţinând cont de prevederile:
• art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
• articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
• art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• art. 27 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
• art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu completările ulterioare;
• Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare;
• art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
• art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
• art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
• art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
• art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
• art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
• art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
• art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• ș) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de
piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•

art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor
comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;

•

art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
• Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul
comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutului Național de Statistică nr.
734/480/1003/3727/2015;
• Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale,
modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele
speciale respective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2014;
• Art. 45 alin. 2, lit. (c), din Legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare
• Hotărârii Consiliului Local nr.172/28.02.2002 privind incadrarea terenurilor pe zone urbanistice si
categorii de folosință in intravilanul orașului Jimbolia;
• OUG nr. 79/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
• art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale
Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările
ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților, orașul
Jimbolia se încadrează la Rangul III;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”c” şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi
taxele locale pentru anul 2018, constituind Anexa nr. 1;
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,12 %;
c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,8 %;
d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la
0,4 %;
e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă dintr-un raport de evaluare în cazul persoanelor fizice),
se stabileşte la 2 %;
f) cota prevăzută la art .460 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2%;
g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,3%;
h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru
clădirile
nerezidenţiale
aflate
în
proprietatea
sau
deţinute
de
persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %, numai cele care corespund
activităţilor corespunzătoare grupelor 011-016, din Ordinul Preşedintelui Institului Naţional de Statistică
nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională-CAEN;
i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%;
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride), se
stabileşte la 100 %;
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de
urbanism), se stabileşte la 30 %;

l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 %;
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1 %;
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de
construire), se stabileşte la 30 %;
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %;
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare
pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă
autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%;
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileştela 2 %;
s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate), se stabileşte la 3%;
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de
teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la
2 %;
u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte
manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %;
Art. 2. - (1) Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane fizice ).
(2) Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în
cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane fizice ).
Art. 3. - Pentru anul 2018, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare,
se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, astfel:
a1) în cazul persoanelor juridice, prevăzute la art. 460, alin.3, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale
se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%;
a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost
actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%;
b) cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr. 1, stabilite conform
prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 4. – Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de
servicii sociale, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 5. - Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile
retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România, republicată, prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 6. – Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru
asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 7. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 15.12.2016, se revocă.
Art. 9. – Prezenta hotărâre se comunică :

-

Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii Internaţionale,
Relaţii Publice
Serviciului impozite şi taxe locale;
Cetăţenilor prin afişare.

Nr.243 din 23 Noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat, propus spre
vânzare,situat în intravilanul oraşului Jimbolia, Zona blocuri, str. Republicii, în suprafaţă de
25 mp
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 11325 din 16.11.2017 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de
către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat, ce urmează a fi vândut concesionarului,
fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC Top SKY VALUATION SRL, teren
ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul concesionat, situat în intravilan, ce
urmează a fi vândut concesionarului, după cum urmează:
Nr.
crt.

1.

Numele şi
prenumele
concesionarului

Niţoi
SandaFlorica
(fostă
Crăsnaru)

Adresa
terenului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data
întocmirii rap.
de eval.
întocmit de
SC Top Sky
Valuation
SRL

15030/
7

06.11.2017

Obiectul
Contractul
ui

Jimbolia,
str.
401222
Republicii,
Zona
blocuri
Construire
garaj auto

Zona de
încadrare
a
terenului

Supraf.
teren
pentru
vânzare
(mp)

Valoarea
terenului
(lei)
fără
TVA

B

25

1.060 lei

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului Administraţie Publică Locală;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale.
Nr. 244

din 23 Noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în Jimbolia, str. Republicii,
Zona Blocuri, înscris în C.F. nr. 401222 topo.15030/7 în suprafaţă de 25 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia,

Văzând referatul nr. 11326 din 16.11.2017 al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului,
întocmit în baza cererii înaintată de numita Niţoi Sanda-Florica (fostă Crăsnaru), în calitate de concesionar al
terenului prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 25 mp cu preţul de 1.060 lei,
conform raportului de evaluare întocmit de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 06.11.2017, la care se va
adăuga TVA;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-na Niţoi Sanda-Florica (fostă Crăsnaru),
a suprafeţei de teren de 25 mp, situată în Jimbolia, str. Republicii, Zona Blocuri, înscrisă în C.F .nr. 401222
topo.15030/7
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 1.060 lei, la care se adaugă TVA,
şi a fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Top Sky Valuation S.R.L, la data de 06.11.2017.
Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-cumpărare,
pentru terenul ce se vinde chiriaşului terenului.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- d-nei Niţoi Sanda-Florica (fostă Crăsnaru).
Nr. 245

din 23 Noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Ion
Slavici, nr. 66, ap. 2 propus spre vânzare în baza Legii 112/1995
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 11266 din 15.11.2017 al Serviciului impozite și taxe locale prin care se
propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia,
str. Ion Slavici, nr. 66, ap. 2, întocmit de către S.C. SauroCad;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr.
66, ap. 2, după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Numele și
prenumele
solicitantului

Cojoc Angela

Adresa
imobilului

Nr. CF.

Str. Ion Slavici 400749nr. 66, ap. 2
C1

Nr.
topografic

400749-C1U5

Numărul și
data raportului
de evaluare
întocmit de
S.C. SauroCad
2146 din
12.10.2017

Suprafața
clădirii de
locuit și
dependințe
(mp.)
77,20

Valoarea
clădirii
(lei)
17.350

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

Nr.246

din 23 Noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea ,,Regulamentului privind conduita în parcurile, miniparcurile, locurile de joacă,
centrul civic, zonele verzi şi perimetrul bălţilor din fostele cariere de pe raza Oraşului Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11263 din 15.11.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului prin care se propune aprobarea ,,Regulamentului privind conduita în parcurile,
miniparcurile, locurile de joacă, centrul civic, zonele verzi şi perimetrul bălţilor din fostele cariere de pe
raza Oraşului Jimbolia”.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 9, art. 45 şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă ,,Regulamentul privind conduita în parcurile, miniparcurile, locurile de joacă,
centrul civic, zonele verzi şi perimetrul bălţilor din fostele cariere de pe raza Oraşului Jimbolia”,
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;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului;
- Cetăţenilor prin afişare.

Nr. 247

din 23 Noiembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Prcsina Iancu - Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
de modificare a art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.134 din 30 iunie
2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr 209 din 26.10.2017 privind încetarea de drept a
mandatului de consilier al domnului Kasa Ioan Tiberiu şi Hotărârea Comsiliului Local privind validarea
mandatului de consilier al domnului Magyar Csaba-Radovan.
Ţinând cont de prevederile 187 alin. 2 lit. b şi c din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 3 , 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. – Art 1 al Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.134 din 30 iunie 2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de Administraţie al
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art 1- Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Jimbolia în Consiliul de
administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, următorii :
1. D-l consilier Ciofiac Ioan – membru (economist);
2. D-l consilier Scrob Radu Nicolae – membru;
3. D-l consilier Magyar Csaba Radovan – membru supleant;
4. D-l consilier Böss Hademar-Gunthard – membru supleant”.
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 ;
- Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia;
- celor prevăzuţi la art. 1
Nr. 248

din 23 Noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu-Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2018 - 2019
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art. 19 alin 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

Având în vedere Ordinului M.E.C.Ş nr. 5.472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019;
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. – Se aprobă proiectul reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2018– 2019,
după cum urmează:

Nr.
Crt.

Denumirea unităţii de învăţământ
cu personalitate juridică – de stat
Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de învăţământ

1.

LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA (LIC TEHN;
POS/RO)
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14, tel. 0256-360940,
fax: 0256-360940, gsme_jimbolia@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIMBOLIA (PRI,
GIM/RO/MAG)
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, tel. 0256360785, fax. 0256-360785,
scoala1jimbolia@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
JIMBOLIA (PRE/RO/GER/MA)
Jimbolia, str. Republicii, nr. 21, tel: 0256-360839, fax:
0256-360839, gppjimbolia@gmail.com

2.

3.

Denumirea unităţii de învăţământ fără
personalitate juridică (arondată) – de stat
Adresa, nr. tel/fax/e-mail, niveluri de
învăţământ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2
JIMBOLIA (PRE)
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3
JIMBOLIA (PRE)
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56

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;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.
Nr. 249 din 23 noiembrie 2017
CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între oraşul Jimbolia, judeţul Timiş din
România şi localitatea Trebur, landul Hessa din Republica Federală Germania

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11436 din 20.11.2017 al Consilierului primarului
oraşului Jimbolia, prin care se propune aprobarea Înţelegerii de cooperare între oraşul Jimbolia,
judeţul Timiş din România şi localitatea Trebur, landul Hessa din Republica Federală Germania
Având în vedere art. 15 şi 16 din Legea 215/2011 a administraţiei publice
locale, republicată şi actualizată;
Ţinând cont de avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei publice
şi Fondurilor Europene nr. 63340 din 22.05.2017 şi de avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe
nr. H2-2/754 din 12.06.2017;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7) lit. ”b” şi art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Înţelegerea de cooperare între oraşul Jimbolia,
judeţul Timiş din România şi localitatea Trebur, landul Hessa din Republica Federală Germania,
prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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;

Nr. 250

din 23 Noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu Constantin

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 23 noiembrie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Prcsina Iancu Constantin.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16.
Absentează: d-l Meszaros Stefan.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar.
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia participă: d-șoara Cîrlig Daniela.
Din partea Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia participă: d-l Bucur Eugen.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 607 din 15.11.2017.

ORDINEA DE ZI

1.
2.
3.
4.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Magyar Csaba-Radovan.
Depunerea jurământului de către d-l Magyar Csaba-Radovan.
Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul III al anului 2017.
Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante la Spitalul Dr.
Karl Diel Jimbolia.
5. Proiect hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 2017,
personal contractual, la Căminul pentru Persoane vârstnice Jimbolia.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018, de la bugetul
local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, constituirea Comisiei de
evaluare şi selecţionare,precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia
şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor
8. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau partial din venituri proprii pentru anul 2017.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din
venituri proprii pentru anul 2017.
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017.
11. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia.
12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului
Jimbolia.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului din oraşul Jimbolia, str. Liviu
Rebreanu, nr. 11 din ,,Clădire de locuit cu dependinţe gospodăreşti, anexă” în Centru de servicii sociale
integrate”.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din oraşul Jimbolia,
pe anul 2017.
15. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţiilor Consiliului Local Jimbolia pentru a face parte
din Comisia de vânzare a apartamentelor din blocurile ANL din Jimbolia.
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2018.
17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului concesionat situat în intravilanul
oraşului Jimbolia, Zona Gării, str Republicii, nr C.F.401222 TOPO. 15030/7, în suprafaţă de 25 mp.

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în intravilanul
oraşului Jimbolia, Zona Gării, str Republicii, nr C.F.401222 TOPO. 15030/7, în suprafaţă de 25 mp.

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea a imobilului, situat în oraşul Jimbolia, strada
Ion Slavici nr. 66 ap.2, propus spre vânzare

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind conduita în parcurile, miniparcurile, locurile
de joacă, centrul civic, zonele verzi şi perimetrul bălţilor din fostele cariere de pe raza Oraşului Jimbolia”.

21. Probleme ale comisiilor de specialitate.
22. Probleme ale Primăriei.
23. Diverse.
Plus
1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.134
din 30 iunie 2016 în ceea ce privește desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în
anul şcolar 2018 – 2019.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înţelegerii de cooperare între oraşul Jimbolia, judeţul Timiş din
România şi localitatea Trebur, landul Hessa din Republica Federală Germania.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 229 din 23 noiembrie 2017 preşedinte de şedinţă
este d-l Prcsina Iancu Constantin.
D-l Prcsina supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de
voturi.
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 23 noiembrie 2017 care se aprobă
cu unanimitate de voturi.
D-l Prcsina prezintă referatul privind validarea mandatului de consilier al d-lui Magyar CsabaRadovan
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 230
D-l Magyar Csaba-Radovan depune jurământul.
D-șoara Cîrlig prezintă raportul de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul
III al anului 2017.
D-l Prcsina - care este statusul îndeplinirii cerințelor ISU de la ultimele controale?
D-șoara Cîrlig - proiectul se va finaliza la începutul lunii decembrie (proiectul pentru sistemul de detecție
de incendii), pe toate secțiile. În funcție de devizul valoric vom stabili și lucrările care se vor face anul viitor.
Nu știu la ce valoare se ridică investiția, dar vom începe cu pavilioanele principale, unde e un flux mare de
personal și pacienți cu risc.
Am realizat sistemul de iluminat de siguranță, în toate secțiile spitalului, mai puțin în secția ,,Boli cronice''
și ,,TBC'', care vor intra pe proiecte de reabilitare, separate.
D-l Prcsina - aveți alte cerințe către Consiliul Local? Vă putem ajuta cu ceva suplimentar?
D-șoara Cîrlig - am înaintat executivului un memoriu privind necesitățile principale pentru anul viitor.
Ar trebui să stabilim o ierarhie, deoarece nevoile sunt multe, iar în funcție de buget să putem realiza câte ceva.
Depinde foarte mult de cele două proiecte pe fonduri europene , pe care vrem să le implementăm. Până la
sfârșitul lunii ianuarie vom depune cereri de finanțare pe România-Ungaria, pentru pavilionul de boli cronice,
pentru dotarea acestuia cu aparatură medicală. Vom aplica și pe România-Serbia, în colaborare cu spitalul din
Kikinda. Pe acel proiect avem în vedere dotarea cu echipamente medicale pe toate secțile. În acest sens, ne-

am gandit să rezolvăm partea de sterilizare și totodată și camerele de gardă pentru primirea urgențelor,
deoarece ne lipsesc din echipamente.
D-l Tinei - aș vrea să ne faceți o informare oficială referitoare la secția de pediatrie. Ce prevederi aveti pe
anul viitor pentru această secție?
D-șoara Cîrlig - nu vă pot da un răspuns ferm, dar avem în vedere mai multe posibilități. La peditarie se
înregistrează un regres din punct de vedere al adresabilității, ducem lipsa de pacieți. Faptul că nu putem asigura
gardă permanentă este o altă problemă, iar varianta ar fi să rămânem pe spitalizare de zi sau să transformăm
paturile de spitalizare continuă, în servicii de recuperare medicală pentru copii. Exisă mai multe posibilități,
pe care le vom analiza foarte bine. Dar nu se pune problema de închidere a secției, ci de o reorganizare a ei.
D-l Prcsina prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar
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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 231
D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane vârstnice Jimbolia .
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 232
D-l Prcsina prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pe anul 2017, personal contractual, la Căminul pentru Persoane vârstnice Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei - a trecut un an d-le director. Bine ați revenit! ,,Sinteză, analiză, sold, puncte tari, puncte
slabe...''.Cum ne încadrăm în buget?
D-l Bucur - ne trebuie o finanțare mai mare pentru a putea intra perfect pe standardele de calitate, în sensul
că nu avem numărul de băi și toalete necesare. Pe secția 2 am găsit o rezolvare și vom avea cele necesare până în
primăvară. Pe secția 3, având în vedere că este vorba despre persoane strict dependente de îngrijiri, ne va trebui
un proiect, pentru construirea unei alte clădiri. Pe partea de intimitate am rezolvat problema, în sensul că am
achiziționat un sistem de bare pentru saloanele cu 5 sau 6 locuri, pe care se vor monta draperii.
Am revizuit și sistemul de control intern managerial, ajungând la un număr de aproximativ 57 proceduri,
mai mult decât numărul de angajați.
D-l Tinei - tatonări cu bugetul Consiliului Județean pentru anul viitor există?
D-l Bucur - ar trebui să fie mult mai mare pentru că așa cum preconizam anul trecut, costurile au crescut,
la fel și salarile, iar din păcate vom asista și la creșterea preturilor produselor alimentare.
D-l Tinei - ați gândit o schiță de buget pentru anul următor?
D-l Bucur - o să fac o simulare până la sfârșitul acestei luni pentru a vă putea prezenta.
D-l Tinei - am înțeles că sunteți descoperit cu personalul de îngrijiri. Câte posturi aveți descoperite?
D-l Bucur - în decembrie vor intra în concediu prenatal două fete și încă una este în concediu medical.
Este foarte greu să gasim personal, deoarece nici statul nu ne ajută, la spital salarile fiind mult mai mari.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 233

D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul
2018, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială, constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare,precum şi pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al acesteia şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 234
D-l Prcsina prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice
finanţate integral sau partial 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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 235
D-l Prcsina prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau partial 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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 236
D-l Prcsina prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 237
D-l Prcsina prezintă referatul privind efectuarea de 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-șoara Siminiuc - imobilul de pe strada Peter Jung, nr. 6A este spațiu viran. Cum este imobil dacă este
teren viran de câțiva ani buni?
D-l Nițoi - terenurile sunt bunuri imobile
D-șoara Siminiuc - ce să facem cu acest teren?
D-l Postelnicu - sunt lucrări topo la două din imobilele pe care le-am aprobat pentru scoaterea la licitație,
iar în urma verificării CF-urilor s-au constatat diverse probleme. La imobilul de pe strada Peter Jung există uj
minus de suprafață, iar la cel de-al doilea teren, situat pe drumul Comloșului, trebuie dezmembrat o suprafață
pentru a face acces către alt teren.
D-l Boss - a fost scos la licitație pentru vânzare sau pentru concesionare?
D-l Postelnicu - concesionare

D-l Boss - au fost cereri?
D-l Postelnicu - au fost cereri acum câteva luni. Am discutat și s-a aprobat în ședință de Consiliu.
D-l Prcsina - este vorba despre solicitarea Bisericii Penticostale
D-l Tinei - referitor la această locație, ați primit documentația pentru autorizația de funcționare a acelei
firme care a dorut sa facă o fabrică de paleți?
D-l Postelnicu - s-a primit documentația, dar este o situație provizorie deoarece persoana respectivă este
chiriașă la acel imobil.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 238
D-l Prcsina prezintă referatul privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
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 Prcsina –am citit regulamentul și am ajuns la ,,tipurile de riscuri identificare''-Anexa 2. Eu aș propune
să completăm aceste tipuri de riscuri și cu ,,vijelii''(cea cu care ne-am confruntat anul acesta).
D-l Nițoi - deocamdată nu sunt prevăzute în standarde aceste tipuri de riscuri.
D-l Prcsina – la ,,atribuții' este prevăzută și obligația de a participa la poluări accidentale. Cum pot fi
prevăzute astfel de atribuții, dacă poluarea accidentală nu este prevăzută și la tipuri de riscuri? Trebuie să
pretindem aceste tipuri de riscuri, iar dacă au avut loc în zona în care își desfășoară activitatea SVSU , ar trebui
trecute în regulament.
D-l Nițoi - o să discutăm cu cei de la ISU să vedem dacă putem completa.
D-șoara Siminiuc - aceste servicii prestate de SVSU: supraveghere, efectuare de lucrări la înălțime,
transport de apă, se vor face gratuit sau contra-cost?
D-l Nițoi - dacă este în interesul localității se vor face din bugetul local.
D-șoara Siminiuc - cine taie factura la apă dacă vreau să îmi umplu pișcina cu apă?
D-l Nițoi - apa se plătește la Aquatim, iar transportul la noi, dar aceste servicii nu sunt specifice
intervenților SVSU.
D-șoara Siminiuc - deci, se poate negocia?
D-l Nițoi - nu se negociază. Suntem instituția Primăriei și orice tarif trebuie trecut prin Consiliu Local.
D-l Prcsina - aici vorbim despre servicile oferite de SVSU, care nu prevăd alimentarea unei pișcine cu
apă.
D-șoara Siminiuc - vorbesc în cunoștință de cauză.
D-l Gorgan - aș vrea să se clarifice acest aspect.
D-l Nițoi - sunt persoane care ne ajută în activitatea pe care o desfășurăm, prin mici sponsorizări, iar dacă
aceste persoane au nevoie de ajutorul nostru(să desfunde un pod sau să umple o pișcină cu apă), o facem cu acordul
domnului primar. Facem aceste lucrări doar în cazul în care nu este nevoie de intervenția pompierilor pentru
anumite situații de urgență.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 239
D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului din oraşul
Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 11 din ,,Clădire de locuit cu dependinţe gospodăreşti, anexă” în
Centru de servicii sociale integrate”.
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-șoara Siminiuc - la acest dosar există avizul comisiei de urbanism, care nu exista la ședința
extraordinară, când s-a votat darea în folosință gratuită a acestui imobil? Ați spus că acest aviz se poate da și
retroactiv.
D-l Nițoi - la ședințele extrordinare nu este obligatoriu avizul comisiei de specialitate.

D-l Tinei - în actualul referat apare ,,clădire de locuit cu dependințe'', iar până acum s-a spus că am dat
fosta bibliotecă. Unde este referatul de transformare a ,,cladirii de locuit cu dependințe'', în spațiul ,,bibliotecă''?
D-l Postelnicu - această cladire își va schimba destinația după această hotărâre.
D-l Tinei - nu cumva există o Hotărâre de Consiliu veche privind schimbarea destinației din ,,cladire de
locuit cu dependințe'', în ,,bibliotecă''.
D-l Nițoi - nu există o astfel de Hotărâre. În inventarul bunurilor din domeniul public al Orașului Jimbolia
apare ,,cladire de locuit cu dependințe(anexă)'' - bibliotecă pentru copii, dar nu s-a făcut mișcarea în cartea
funciară.
D-l Tinei - de ce nu s-a făcut mișcarea în cartea funciară?
D-l Nițoi - pentru că nu s-a operat.
D-l Postelnicu - sunt foarte multe imobile de acest gen, pe care le descoperim pe parcurs și la care trebuie
să actualizăm datele în cartea funciară.
D-l Tinei - deci, urmează o Hotărâre de Consiliu privind identificarea acestor probleme pe care să le
transmitem ulterior la cartea funciară? Ar trebui să le aducem în legalitate.
D-l Postelnicu - sunt legale, dar nu sunt actualizate ca și date.
D-l Prcsina - în ce regim se va da spre utilizare acest spațiu?
D-l Nițoi - se va da în folosință gratuită pentru o perioadă de 11 ani.
D-l Prcsina - cu posibilitate de cumpărare?
D-l Nițoi - este domeniul public al orșului și nu se poate vinde.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 240
D-l Prcsina prezintă referatul privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă”
din oraşul 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-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 241
D-l Prcsina prezintă referatul privind nominalizarea reprezentanţiilor Consiliului Local Jimbolia
pentru a face parte din Comisia de vânzare a apartamentelor din blocurile ANL din 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 242
D-l Prcsina prezintă referatul privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia,
pentru anul 2018.
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 243
D-l Prcsina prezintă referatul privind privind însuşirea raportului de evaluare a terenului
concesionat situat în intravilanul oraşului Jimbolia, Zona Gării, str Republicii, nr C.F.401222 TOPO.
15030/7, în suprafaţă de 25 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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 244
D-l Prcsina prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat
în intravilanul oraşului Jimbolia, Zona Gării, str Republicii, nr C.F.401222 TOPO. 15030/7, în
suprafaţă de 25 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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 245
D-l Prcsina prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluarea a imobilului, situat în oraşul
Jimbolia, strada Ion Slavici nr. 66 ap.2, propus spre vânzare
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 246
D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea „Regulamentului privind conduita în parcurile,
miniparcurile, locurile de joacă, centrul civic, zonele verzi şi perimetrul bălţilor din fostele cariere de pe
raza 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-șoara Siminiuc - cine sunt imputerniciții primarului orașului pentru aplicarea acestor sancțiuni
contravenționale și în ce interval orar se vor da aceste amenzi?
D-l Postelnicu - numai în timpul programului de serviciu.
D-șoara Siminiuc - putem afla numele lor?
D-l Postelnicu - după aprobarea acestui proiect de hotărâre, primarul va emite o dispoziție prin care va
împuternici din cadrul aparatului de specialitate, persoanele care vor aplica sancțiunile din regulament.
D-șoara Siminiuc - va exista o zi specială sau vor fi sesizați de cetățeni?
D-l Postelnicu - se va merge pe teren.
D-l Prcsina - după cum am menționat și în alte ședințe, revin la ideea că este necesară înființarea Poliței
Locale, pentru că astfel am putea face disciplină și în afara orelor de program.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 247
D-l Prcsina prezintă referatul privind modificare a art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Oraşului
Jimbolia nr.134 din 30 iunie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului
Jimbolia în Consiliul de Administraţie 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 248

D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care
va funcţiona în anul şcolar 2018 – 2019.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei - de ce nu există un referat și din partea Școlii Generale pentru bursele de merit?
D-l Prcsina - nu cred că Primăria ar trebui să dea acest răspuns.
D-l Tinei - aș dori să primim până la ședința următoare un punct de vedere oficial cu privire la inexistența
unei cereri referitoare la bursele de merit, din partea școlii. E un drept care li se cuvine și care nu l-am acordat
până acum.
D-șoara Buduran - atât timp cât solicitarea nu există, nu ai cum să dai acest drept.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 249
D-l Prcsina prezintă referatul privind privind aprobarea înţelegerii de cooperare între oraşul
Jimbolia, judeţul Timiş din România şi localitatea Trebur, landul Hessa din Republica Federală
Germania.
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 - vinerea trecută, în ședința Consiliului Local din Trebur a fost aprobat acest parteneriat.
În condițile date, luna viitoare, eu împreună cu o delegație ne vom deplasa la Trebur pentru a semna acest protocol.
D-șoara Siminiuc - cine va face parte din delegație?
D-l Postelnicu - eu și d-l Marian Rotaru.
D-l Tinei - d-l Marian Rotaru pe cine reprezintă?
D-l Postelnicu - d-l Rotaru este promotorul și susținătorul relaților Jimbolia-Trebur. Mai mult de atât,
după cum bine știți, ne-a fost donată acea cisternă și considerăm că avem un partener în ceea ce privește relația
Jimbolia-Trebur.
D-l Tinei - mie mi s-ar părea normal să existe și o delegație economică alături de dumneavoastră, deoarece
o înfrățire presupune și alte căi de comunicare.
D-l Postelnicu - cu siguranță vor exista și astfel de activități, dar deocamdată vorbim doar de semnarea
unui acord.
D-l Tinei - conform regulamentului, în termen de 30 de zile de la întoarcere, d-l Rotaru este obligat să ne
prezinte o informare referitoare la tot ce s-a discutat acolo.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 250
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate:
Din partea comisiei de urbanism:
D-l Prcsina prezintă referatul privind emiterea acordului de principiu pentru exinderea și acoperirea
terasei existente pe domeniul public (str. Republicii nr.63 - Pizzeria Venezia).
D-șoara Siminiuc - terasa este gata deja. De ce primim retroactiv documentația?
D-l Prcsina - orice construcție care nu este avizată se poate demola.
D-șoara Siminiuc - vreau să văd că o demolați.
D-l Prcsina - rolul Consiliului Local nu este acela de a avea o atitudine de forță față de cetățeni.
D-l Postelnicu - solicitarea a fost făcută de mai mult timp, dar au omis să aducă schița și de aceea nu am
depus-o în ședința anterioară.
D-l Tinei - de ce nu s-a pus pe ordinea de zi, la plus?

D-l Prcsina - nici o solicitare de acest gen nu a fost pe ordinea de zi, ele fiind discutate la ,,probleme ale
comisilor de specialitate'', unde s-au dat avize de principiu.
D-l Postelnicu - terasa exista, doar că nu este acoperită și va fi modificată doar ca și suprafață.
D-l Prcsina supune la vot acordul de principiu, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Prcsina prezintă solicitarea d-lui Fechete Sandu-Marian privind acordul de principiu referitor la
investiția spațiului închiriat(str.Lorena, nr.5), pe cheltuială proprie, în vederea amenajării și autorizării
unui laborator sanitar veterinar.
D-l Postelnicu - d-l Fechete nu va solicita cumpărarea imobilului și nici despăgubiri.
D-l Tinei - mă gândesc că se dorește acreditare pentru laborator.
D-na Ferescu - statutul de funcționar public nu este în contradicție cu această cerere?
D-l Nițoi - d-l Fechete nu este administratorul firmei, ci doar acționar.
D-șoara Buduran - atunci de ce a făcut el solicitarea?
D-l Prcsina supune la vot acordul de principiu, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la probleme ale primăriei:
D-l Postelnicu - referitor la canalizare, am întâmpinat o problemă la intersecția străzilor Tudor
Vladimirescu-Mihai Eminescu, unde oamenii ne-au semnalat adâncimile mari la care se sapă și apropierea față
de locuințe. În acest sens am solicitat din partea Aquatim un punct de vedere. Ei ne-au explicat ca nu sunt pericole
și că așa este prevăzut în proiect. Cu toate acestea, situația solului este incertă și neavând studile geo, am sistat
lucrările în zona respectivă. Noi am trimis o adresă către Aquatim prin care am cerut o părere oficială referitoare
la procedura de montaj prin batere a sprijinilor metalici la adâncimi de peste 6 m. Dau citire raspunsului Aquatim:
,,- rețelele de canalizare au fost inițial propuse a fi executate în zona carosabilă, dar la solicitarea Primăriei
Jimbolia, acestea au fost proiectate a fi pozate în zona verde''
,,- în data de 14.11.2017 s-a constituit o comisie tehnică care a constatat că prin procedura de montaj prin
batere a sprijinilor metalici apare fenomnul de vibrație, care se transmite clădirilor învecinate''
,,- pentru a elimina pericolul și de a afecta clădirile învecinate, s-a propus ca soluție tehnica ,,mutarea
traseului conductei de canalizare din zona verde, în zona carosabilă, în vederea îndepărtării cât mai mult de
imobilele existente, avându-se în vedere reducerea vibraților produse prin metodele de montaj a sprijinilor
metalice la adâncimi de peste 6 m, astfel încât să nu fie afectată structura imobilelor''.
Se pune problema la refacerea 100% a carosabilului, astfel este necesar un acord de principiu referitor la
mutarea lucrărilor pe carosabil. Mai mult decât atat, pe lângă faptul că se sapă la adâncimi foarte mari, vom avea
probleme și cu instalațile electrice.
D-l Gorgan - despre ce tronson este vorba?
D-l Postelnicu - de la Tudor Vladimirescu spre Est.
D-l Tinei - tronsonul Republicii-Ion Slavici nu poate fi refăcut?
D-l Postelnicu - acela este prevăzut în proiectul cu Serbia și va fi asfaltat.
D-l Gorgan - cum vor avea acces mașinile de salvare sau pompieri la imobile?
D-l Postelnicu - vor trece pe spațiul verde.
D-l Gorgan - vin cu o soluție concretă: conform proiectului Aquatim, ei trebuie să refacă anumite
tronsoane sparte. Decât să peticească alte zone, propun negocierea cu ei pentru refacerea în întregime a acestui
tronson.
D-l Postelnicu - am înțeles ideea, dar sunt patru firme diferite, fiecare cu buget propriu.
D-l Gorgan - în general, în proiecte se pot muta banii de pe o axă pe alta sau de pe un segment financiar
pe celălalt.
D-l Postelnicu - precizez din nou că fiecare firmă are buget propriu.
D-l Prcsina supune la vot acordul de principiu privind susținerea din bugetul local al refacerii carosabilului
de pe tronsonul menționat, care se aprobă cu 15 voturi pentru și o abținere(d-l Gorgan).
Se trece la diverse:
D-l Vasiliu Nicușor - referitor la anunțul care ne-a fost comunicat de către Primărie cu privire la extinderea
rețelei de gaze, noi cetățenii nu înțelegem ce avem de făcut. În acea comunicare nu este trecut un număr de telefon
pentru a putea cere mai multe informații despre firma care va face lucrarea.
D-l Toth - E-ON este firma care se ocupă și momentan din acea zonă nu s-a depus nici o cerere.

D-l Vasiliu Nicușor - cetățenilor li s-a spus să scoată un CF actualizat pentru a-l depune la documentația
pe care Primăria a solicitat-o în anunț.
D-l Toth - jumătate din cetățenii care stau în acea zonă au depus cereri pentru gaz, iar E-ON va suporta
cheltuielile aferente acestei investiții. Din partea cealaltă, unde locuiți și dumneavostră nu sunt cereri.
D-l Vasiliu Nicușor - cealaltă jumătate nu dorește, noi nu avem nevoie de gaz. Referitor la firma
Marconsntruct, vreau să precizez ca în data de 10.11.2017, pe str. Ion Vidu au tăiat asfaltul, iar în urma lucrării,
un cetățean a trecut cu mașina și și-a spart baia de ulei.
D-l Postelnicu - acestea nu sunt probleme ale Consiliului Local.
D-l Prcsina - orice lucrare trebuie semnalizată
D-l Vasiliu Nicușor - lucrarea este finalizată.
D-l Prcsina - lucrarea este finalizată atunci când ajunge în stadiul inițial. Cetățeanul poate da firma în
judecată. Nu Primăria răspunde pentru aceste lucrări.
D-l Vasiliu Nicușor - dumneavoastră d-le Prcsina acoperiți multe, iar referitor la înființarea Poliției
Locale, ni se spune de fiecare dată că nu există buget. O altă problemă este aceea că se vânează în zona bălților.
Aș vrea să știu dacă s-a făcut o solicitare în acest sens?
D-l Prcsina - anul acesta nu s -a făcut.
D-l Vasiliu Nicușor - de ce nu se dau amenzi? De ce nu se înființează Poliția Locală? Buget este!
As mai vrea să știu de ce nu se respectă arhitectura clădirilor istorice? Cetățenii pun polistiren pe fațadele
caselor.
D-l Prcsina - dacă este declarată clădire istorică, nu este permisă izolarea cu polistiren.
D-l Tinei - nu este permis schimbarea aspectului arhitectural, trebuie păstrate ornamentele.
D-l Postelnicu - singura clădire de patrimoniu este clădirea Primăriei și casa lui Cosmin Benea.
D-șoara Siminiuc - eu aș mai avea întrebări. Orașul trebuie să aibă o groapă de gunoi bio? Are Primăria
obligația de a înființa o astfel de groapă?
D-l Postelnicu - bio nu.
D-șoara Siminiuc - când se vor aplica marcaje pietonale pe str. Mărășești și Enescu?
D-l Postelnicu - se vor aplica marcaje, dar nu avem suficienți angajați la Peisaj Hosta.
D-șoara Siminiuc - când se va instala copertina la cimitir?
D-l Postelnicu - copertina a fost achiziționată și se va instala cât de curând.
D-șoara Siminiuc - luna trecută ați spus că sunt bani la buget; asta înseamnă că se va reabilita placa
comemorativă de la Emerich Bartzer, se vor schimba coșurile de gunoi și plăcuțele cu numele străzilor? Reușiți
anul acesta? Dar panoul acela electric din centru ce rol are?
D-l Toth - se lucrează la acel panou, dar deocamdată nu s-au descoperit toate problemele.
D-șoara Siminiuc - camera video din centru de ce nu funcționează?
D-l Postelnicu - se va repara.
D-șoara Siminiuc - ceasul de la Biserica Catolică, care este simbolul orașului, de ce nu funcționează?
D-l Postelnicu - v-am mai rugat o dată să îl întrebați pe domnul părinte.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Prcsina 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,
Prcsina Iancu Constantin
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