ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consiliere juridică în
vederea apărării intereselor Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 1347 din 08.02.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin
care se aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consiliere juridică în vederea apărării
intereselor Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare;
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii de consiliere juridică în
vederea apărării intereselor Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;
Art. 2. – Se împuterniceşte doamna manager Cîrlig Daniela să semneze în numele şi pentru Spitalul
Dr. Karl Diel Jimbolia contractul de prestări servicii de consiliere juridică.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Nr. 30

din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2018 la Spitalul Dr. Karl
Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1346 din 08 februarie 2018 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu,
resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pe anul 2018 la Spitalul
Dr. Karl Diel Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art. 15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii
si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, ale
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa
medicală spitalicească;
Cu respectarea avizului pentru structura organizatorică a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, emis
de către Ministerul Sănătăţii cu nr.XI/A/8610/NB/1740/25.02.2015;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii, pentru anul 2018, la Spitalul Dr. Karl Diel
Jimbolia, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
Nr. 31/ 15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Scrob Radu-Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.1019 din 08.02.2018 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse
umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr.
Karl Diel Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederile
H.G. nr. 56/2009 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferal ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţiile
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la Spitalul Dr.
Karl Diel Jimbolia:
- Îngrijitoare la Secţia Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia,
poz. 87 din Statul de funcţii, post vacant;
- Muncitor necalificat la Blocul Alimentar din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia,
poz. 199 din Statul de funcţii, post 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. 32 din 15 februarie 2018
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurii pentru admiterea/ieşirea persoanei vârstnice în/din
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 1319 din 06.02.2018 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin
care se propune aprobarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice în/din
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia în sensul stabilirii modalităţii de încheiere a
contractului de furnizare servicii şi a modelului acestuia;
Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale şi ale
OUG nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 2 şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Procedura privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice în/din
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, conform anexei 1 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 6 din 26.01.2017 se
abrogă.
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.33 din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDIN ŢĂ,
Scrob Radu Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru plata
contribuţiei de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1321 din 06 februarie 2018 al Serviciului public de asisitenţă socială, prin care se propune aprobarea
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru plata contribuţiei de întreţinere în Căminul
pentru persoane vârstnice Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 19/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice, republicată şi actualizată şi Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;
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 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – La stabilirea nivelului contribuţiei datorate de către persoanele obligate la aceasta, se iau în considerare toate veniturile
nete ale acestora, provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională, alocaţie de
sprijin, ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent acordate potivit legii, încasări băneşti de la societăţile şi asociaţiile agricole şi a
celor provenite din industria casnică şi meşteşugărească, prin exercitarea meseriilor, din vânzări şi închirieri de locuinţe, terenuri, din
prestări servicii, precum şi orice alte venituri realizate.
Aceste venituri vor fi probate prin:

-

Adeverință de venit de la locul de muncă, talon de pensie, pensie de invaliditate, indemnizație de însoțitor, etc;
Adeverință de venit eliberată de administraţia financiară pe anul financiar încheiat pentru fiecare descendent susținător și
pentru beneficiarul persoană vârstnică;
Adeverință de la școală/liceu/facultate pentru copiii/persoanele aflate în întreținere la data semnării angajamentului de plată,
în vederea calculării venitului lunar pe membru de familie;

-

Adeverinţa cu bunurile mobile şi imobile eliberată de administraţia financiară pentru fiecare descendent susținător și pentru
beneficiarul persoană vârstnică .
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 Ppublic de asisitenţă socială;
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
Nr.

34 din 15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1273 din 09.02.2018 al serviciului buget, contabilitate,
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Peisaj Hosta SRL pe anul 2017;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a” şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta
S.R.L. pe anul 2018, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din hotărâre.
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;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr. 35 din 15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere
şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2017 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1277 din 09.02.2018 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu,
resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi
pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2017 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a” şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2017 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform anexelor, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – (1) Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2017, în sumă de 92.482
lei, pentru constituirea de rezerve în sumă de 5.818 lei.
(2) Diferenţa de profit nerepartizat, în sumă de 86.664 lei, rămâne la dispoziţia S.C. Peisaj
Hosta S.R.L. pentru dezvoltarea societăţii în anul 2018.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a 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;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr. 36 din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1499 din 13 februarie 2018 al Serviciului buget, contabilitate,
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2018;
Tinând cont de prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, de adresa
nr. 2214/06.02.2018 emisă de D.G.F.P.Timiş;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”a” şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 conform ANEXEI ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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;
- DGRFP;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr.

37 din 15 FEBRUARIE 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1500 din 13.02.2018 al Serviciului buget, contabilitate,
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului instituţiilor
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2018;
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 aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2018, conform ANEXEI ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.

Nr. 38 din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de investiţii finanţată din bugetul local pentru anul 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia, ;
Văzând referatul 1533/13.02.2018 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
prin care se propune aprobarea Listei de investiţii finanţată din bugetul local pentru anul 2018;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII FINANŢATĂ DIN BUGETUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018, conform ANEXEI 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;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate.
- Cetăţenilor prin afişare.

Nr. 39 /15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Scrob Radu-Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul 1483 din 12 februarie 2018 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2018;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI INSTITUŢIILOR
PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PENTRU
ANUL 2018, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate.
- Cetăţenilor prin afişare.

Nr. 40

/ 15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Scrob Radu-Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 9969 din 12 februarie 2018 al Serviciului buget, contabilitate,
patrimoniu prin care se propune alocarea sumei de 300.000 lei, din bugetul local, pentru susţinerea
activităţii financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 3 şi
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 300.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor curente şi
de capital ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Suma de 300.000 lei va fi asigurată din bugetul local al anului 2018, capitolul 66.02 –
SĂNĂTATE.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

Nr. 41

din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Căminului pentru
persoane vârstnice Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 429 din 12 februarie 2018 al Serviciului Buget, Contabilitate,
Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune alocarea sumei de 200.000 lei, din bugetul local,
pentru susţinerea financiară a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (6) lit. „a” pct. „2” şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor curente ale
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
Suma de 200.000 lei va fi asigurată din bugetul local al anului 2018, capitolul bugetar 68.02
– ASISTENŢĂ SOCIALĂ.
Art. 2. – Contractul de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia
şi Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane
vârstnice Jimbolia va fi completat prin act adiţional în care se va menţiona contribuţia fiecărei părţi.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Conpartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
Nr. 42

/ 15 februarie 2018
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru anul
competiţional 2018, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic
Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 11875 din 12.02.2018 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu prin
care se propune alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local, pentru susţinerea activităţii de
lupte libere, pentru anul competiţional 2018, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului
Tehnologic Jimbolia;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 şi
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru susţinerea activităţii de lupte libere,
pentru anul competiţional 2018, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic
Jimbolia.
Suma de 50.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de funcţionare, capitolul
67.02 – Cultură, recreere şi religie.
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia

Nr. 43

din 15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind atribuirea numărului stradal „6” pentru imobilul aflat în proprietatea
doamnei Gopfrich Lia, situat pe str. Porumbeilor
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1327 din 07.02.2018 al Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului prin care se propune atribuirea numărului stradal „6” str. Porumbeilor – pentru
imobilul aflat în proprietatea doamnei Gopfrich Lia;
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 „6” situat pe str. Porumbeilor pentru imobilul
înscris în CF nr. 405294 Jimbolia, aflat în proprietatea doamnei Gopfrich Lia.
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;
- doamnei Gopfrich Lia.
Nr. 44

din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabilitare tribună
sport”, precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 420/15.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin
care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabilitare
tribună sport”, precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției;
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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabilitare tribună
sport”, întocmită de SC EUROENGINEERING SRL;
Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:
- Varianta propusă: demonatarea acoperişului şi refacerea lui cu rigle transversale, pane,
contravânturi între stâlpi pe direcţia longitudinală (grindă cu zăbrele la partea superioară a
stâlpilor); la peretele longitudinal, desfacerea zidăriei între cotele 2,5m şi 5m şi refacerea ei
cu centuri şi sâmburi de beton armat.
- Valoarea totală: 329.563,70 lei(inclusiv TVA);
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter
Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii
internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Serviciului Buget, contabilitate.

Nr. 45

din 15 februarie 2018
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului tehnic „Reabilitare tribună sport”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 420 din 15.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin
care se propune aprobarea proiectului tehnic „Reabilitare tribună sport”;
Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 şi alin. 6, art. 41, art. 44 şi art. 48 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, actualizată;
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 proiectul tehnic pentru investiţia „Reabilitare tribună sport” , întocmit de
către S.C. EUROENGINEERING S.R.L.
Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 329.563,70 lei.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu si
Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii
internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Serviciului Buget, contabilitate.

Nr. 46 din 15 februarie 2018
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂREA
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției
”Realizare staţie de încărcare a autovehiculelor electrice în oraşul Jimbolia şi amplasare copac solar
WIFI”
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr.1379 din 07 februarie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului
prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției
”Realizare staţie de încărcare a autovehiculelor electrice în oraşul Jimbolia şi amplasare copac solar
WIFI”;
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 studiul de fezabilitate pentru investiția ” ”Realizare staţie de încărcare a
autovehiculelor electrice în oraşul Jimbolia şi amplasare copac solar WIFI”, realizat de S.C.
EUROFUNCTION S.R.L;
Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:
- Fundaţia pentru copacul solar WIFI este alcătuită din bloc de beton clasa C25/30 cu dimensiunile
260X260X150 cm; în blocul de fundare se toarnă betonul de egalizare clasa C16/20 în grosime
de 5 cm ; adâncimea de fundare este de -1,55 m faţă de cota terenului natural;
- Blocul de fundare se armează cu armătura de rezistenţă clasa PC-52 si etrieri de clasa OB-37;
- Puterea electrică instalată este de 90KW, puterea electrică simultan maxim absorbită este de 66
KW;
- Zonă platformă parcare: 6 cm strat de uzură BA 16;
- Zonă insule pavate: 6 cm dale prefabricate din beton, 3 cm strat de nisip, 10 cm dale din beton de
ciment, 10 cm strat fundaţie din balast;
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 507.375,30 lei, din care C+M: 305.830 LEI (inclusiv
TVA).
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al Instituţiei
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
Nr. 47 din 15 ianuarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Scrob Radu-Nicolae
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind implementarea proiectului „Transport verde-promovarea mobilităţii sustenabile în oraşele înfrăţite Jimbolia şi
Morahalom(Green Transport-Development of Sustainable Mobility in the Twin Towns Jimbolia and Morahalom acronim:ETRANSPORT)

Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul nr. 1385 din 07.02.2018 al Serviciului Administraţie publică, Integrare
Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea Oraşului
Jimbolia la implementarea proiectului ,,Transport verde-promovarea mobilităţii sustenabile în oraşele înfrăţite
Jimbolia şi Morahalom(Green Transport-Development of Sustainable Mobility in the Twin Towns Jimbolia and Morahalom
acronim:E-TRANSPORT);

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. – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului ,,Transport verdepromovarea mobilităţii sustenabile în oraşele înfrăţite Jimbolia şi Morahalom(Green Transport-Development of Sustainable
Mobility in the Twin Towns Jimbolia and Morahalom acronim:E-TRANSPORT) în cadrul Programului Interreg V-A
România -Ungaria, cât şi asigurarea fondurilor (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) necesare
implementării proiectului anterior menţionat.
Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului
cu titlul ,,Transport verde-promovarea mobilităţii sustenabile în oraşele înfrăţite Jimbolia şi
Morahalom(Green Transport-Development of Sustainable Mobility in the Twin Towns Jimbolia and
Morahalom acronim:E-TRANSPORT), în valoare de 535.710,90 EURO (din care 85% - 455.354,26 EURO
– fonduri UE, 13% - 69.642,42 EURO – cofinanţare naţională, iar 2% - 10.714,22 EURO – contribuţie
proprie), în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programul Interreg V-A
România -Ungaria.
Art. 3. – Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 10.714,22 EURO, reprezentând 2%
pentru proiectul Transport verde-promovarea mobilităţii sustenabile în oraşele înfrăţite Jimbolia şi
Morahalom(Green Transport-Development of Sustainable Mobility in the Twin Towns Jimbolia and
Morahalom acronim:E-TRANSPORT);
Art. 4. – Se împuternicesc primarul Darius Adrian Postelnicu şi viceprimarul Toth Gabor ca reprezentanţi
ai proiectului şi pentru a semna toate documentele legale ce ţin de implementarea acestui proiect.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei PrefectuluiJudeţul Timiş;
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
Nr. 48

din 15 februarie 2018
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia
pe anul 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1399 din 08 februarie 2018 prin care se propune aprobarea Agendei
cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Agenda cultural – sportivă a oraşului Jimbolia pe anul 2018,
conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Casei de cultură Jimbolia;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă.

Nr. 49 din 15 februarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
de validare a dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 122 din 25.01.2018
privind împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a reprezenta interesele
oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 1207 din 05.02.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin
care se solicită aprobarea validării dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 122 din 25.01.2018 privind
împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a reprezenta interesele oraşului Jimbolia, ale
Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se validează Dispoziţia Primarului oraşului Jimbolia nr. 122 din 25.01.2018 privind
împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a reprezenta interesele oraşului Jimbolia, ale
Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;

Nr.

50

din 15 februarie 2018
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia
şi ale Primarului oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 1376 din 07.02.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin
care se solicită aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale
Primarului oraşului;
Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare;
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului
Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, în litigiul cu reclamantul Giehl Horst Franz, dosarul nr.
174/325/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Timşoara, atât în primă instanţă cât şi în căi de atac, cu dreptul
de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii;
(2) Preţul contractului (onorariul avocaţial) va fi de 3.500 lei, sumă care va fi prevăzută în
bugetul local.
Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele şi pentru Oraşul
Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractele de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. .
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
Nr. 51

din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia
şi ale Primarului oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 1375 din 07.02.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin
care se solicită aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale
Primarului oraşului;
Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare;
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului
Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, în dosarul nr. 27475/325/2017, aflat pe rolul Judecătoriei
Timşoara, atât în primă instanţă cât şi în căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări
şi de a invoca excepţii;
(2) Preţul contractului (onorariul avocaţial) va fi de 3.000 lei, sumă care va fi prevăzută în
bugetul local.
Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele şi pentru Oraşul
Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractele de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. .
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
Nr. 52

din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului anual (2018) propriu pentru acordarea de finanțări
nerambursabile alocate de la bugetul local

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1532 din 13.02.2018 al Serviciului APL, IE, RP, RI prin
care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Programului anual (2018) propriu
pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local;
Ţinând cont de prevederile art. 15 al Legii 350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6) lit.”a” pct. 1,
2, 4, 5, 6, alin. (9), art. 45 şi art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă Programul anual (2018) propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter reparatoriu
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane
- cetăţenilor prin afişare.

Nr. 53

din 15 februarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu-Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 15 februarie 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Scrob Radu-Nicolae.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.
Absentează: d-l Boss Hademar şi d-l Karacsony.
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 şi d-na Buciuman
Adriana.
Din partea Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia participă: d-l Bucur Eugen.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 140 din 08.02.2018.

ORDINEA DE ZI
1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de asistenţă
juridică pentru Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2018 la Spitalul
Dr. Karl Diel Jimbolia
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. Karl
Diel Jimbolia.
5. Prezentarea raportului de activitate al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia pentru anul
2017.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului
lunar pe membru de familie pentru plata contribuţiei de întreţinere în Căminul pentru persoane
vârstnice Jimbolia
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
pe anul 2018.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2016 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local pe anul 2018.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii finanţată din bugetul local pe anul 2018.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2018.
14. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. Karl
Diel Jimbolia, în anul 2018.

15. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Căminului pentru
persoane vârstnice Jimbolia, în anul 2018.
16. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru
anul competiţional 2018, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic
Jimbolia.
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „6” pentru imobilul aflat în proprietatea
doamnei Gopfrich Lia, situat pe str. Porumbeilor.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
”Reabilitare tribună sport” precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic ”Reabilitare tribună sport”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
ai investiției ”Realizare staţie de încărcare a autovehiculelor electrice în oraşul Jimbolia şi
amplasare copac solar WIFI”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului
,,TRANSPORT VERDE-PROMOVAREA MOBILITĂŢII SUSTENABILE ÎN ORAŞELE
ÎNFRĂŢITE JIMBOLIA-MORAHALOM, ACRONIM E-TRANSPORT’’.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2018.
23. Proiect de hotărâre de validare a dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 122 din 25.01.2018
privind împuternicirea d-nei avocat Cândea Adriana Beatrice pentru a reprezenta interesele oraşului
Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă
şi de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local
al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr.174/325/2018.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă
şi de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local
al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr.27475/325//2017.
26. Probleme ale comisiilor de specialitate.
27. Probleme ale Primăriei.
28. Diverse.
Plus la ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual (2018) propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local.

Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1 din 25 ianuarie 2018 preşedinte de şedinţă
este d-l Radu Scrob Nicolae.
D-l Scrob supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate
de voturi.
D-l Scrob supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 25 ianuarie 2018 care se
aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Scrob supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 01 februarie 2018 care se
aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Scrob prezintă raportul de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru anul
2018.
D-na Buciuman– vreau să vă prezint pe scurt situaţia financiară la sfârşitul anului 2017. Anul trecut

au fost realizate venituri totale în sumă de 14.444.234 lei. Veniturile proprii realizate au fost într-un procent
de 2% din totalul veniturilor. De asemenea, au fost încasate subvenţii de la bugetul local, donaţii şi venituri
de la Direcţia de Sănătate Publica Timiş pentru finanţarea acţiunilor de sănătate. În 2017 s-a înregistrat o
creştere cu 30% faţă de anul precedent. Cheltuielile totale au fost în valoare de 14.512.431 lei, din care
10.668.877 lei cheltuieli cu personalul, 3.367.070 lei cheltuieli materiale şi 474.039 cheltuieli de capital.
În comparaţie cu anul 2016, cheltuielile de personal au crescut cu 38%, cheltuielile materiale au scăzut cu
6%, iar cheltuielile de capital au crescut cu 4%.
În 2017, din donaţii s-au efectuat investiţii pentru dotări cu aparatură medicală, şi-anume: două haltere
pentru secţia de medicină internă, coagulometru automat pentru laboratorul de analize medicale şi totodată
s-a realizat şi sistemul de iluminat de siguranţă în compartimentul Pediatrie. De asemenea, au fost efectuate
două lucrări de proiectare la sistemul de avertizare incendiu.
Valoarea donaţiilor disponibilă în contul de trezorerie, la data de 31.12.2017 a fost de 44.300 lei. Soldul
contului de furnizori neachitaţi la data de 31.12.2017 a fost de 288.044 lei. La această data, unitatea nu
înregistrează datorii şi arierate. Costul mediu pe o zi de spitalizare, la sfârşitul anului a fost de 426,08 lei.
D-l Tinei – m-am uitat pe tendinţe şi am văzut că la venituri încasate în 2017 de la CASS aţi primit
mai puţin cu 200.000 lei decât anul precedent.
D-şoara Cîrlig – am avut venituri din contractele cu CASS mai mari decât în 2016.
D-l Tinei – aţi avut diferenţe şi la salarii. La cât preconizaţi în 2018, ţinând cont că o sa mai faceţi
încă o majorare?
D-şoara Cîrlig – dacă aţi văzut proiectul de buget, se dublează.
D-l Tinei – m-am uitat la nou-născuţi şi în 2016 aţi avut cost de 825 lei, iar în 2017 1800 lei. De ce
este o diferenţă aşa de mare?De ce s-a dublat?
D-şoara Cîrlig – cheltuielile au crescut, iar servicile au scăzut şi astfel s-a ajuns la această diferenţă.
Costurile se fac în funcţie de paturile ocupate.
D-l Tinei – câţi nou-născuţi au fost în 2017?
D-şoara Cîrlig – 36
D-l Tinei – pe ce coeficient prognozaţi contractul cu CASS anul acesta?
D-şoara Cîrlig – eu l-am prognozat la acelaş nivel cu anul 2017. Nu am cum să fac alte prognoze
din moment ce nu a apărut nici un proiect de ordin privind modul de contractare.
D-l Tinei – logica scăderii costurilor de medicamente care este? Ştiu că s-au scumpit în 2017, faţă
de 2016. La dumneavoastră au scăzut.
D-şoara Cîrlig – poate fi dintr-o mai bună gestiune. Preţurile medicamentelor nu au crescut, doar
unele din ele, care au avut o pondere mai redusă.
D-na Ferescu – la partea de venituri, aveţi chiriile cu o sumă modică şi aş vrea să ştiu ce închiriază
spitalul?
D-şoara Cîrlig – avem chioşcul alimentar şi aparatele de cafea.
D-l Ciuciulete – nu ştiu dacă aţi auzit, dar la liceu este un focar de TBC. Nu ştiu cum se procedează.
Toţi copiii trebuie să meargă la medic cu parinţii?
D-şoara Cîrlig – se ştie şi se iau măsuri. Analizele se fac în dispensarul TBC.
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii
de asistenţă juridică pentru 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
hotărârea
HOTĂRÂREA NR. 30

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul
2018 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei – m-am uitat pe organigramă şi am văzut că nu aveţi şefi pe anumite secţii. Urmează să
organizaţi concurs?
D-şoara Cîrlig – pe statele de funcţii sunt posturi vacante şi urmează să organizăm concurs.
D-l Tinei – să înţelegem că rămân aceeaşi şefi care au fost, dar cu delegare de atribuţii?
D-şoara Cîrlig – da.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 31
D-l Scrob prezintă referatul privind privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu – pe ambulator nu mai angajaţi?
D-şoara Cîrlig – pe ambulator nu.
D-na Ferescu – dar la gastro?
D-şoara Cîrlig – la gastro nu aş angaja pentru că procedura de concurs durează aproximativ 3 luni,
iar postul mai este liber doar un an şi nu are rost să ne mai complicăm.
D-na Ferescu – de endocrinolog nu este nevoie?
D-şoara Cîrlig – endocrinolog am tot căutat, dar nu am găsit.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 32
D-l Scrob prezintă raportul de activitate al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia
pentru anul 2017.
D-l Bucur – obiectivele în anul 2017 au fost atinse, cu excepţia obţinerii unei finanţări mai mari.
Rămânem în continuare datori cu numărul de băi şi toalete pe secţia 2, la care am avea o soluţie pe care
vrem să o aplicăm anul acesta. Rămânem condiţionaţi de lansarea unei linii de finanţare pentru secţia 3.
Am reuţit să realizăm parţial uşurarea muncii infirmierelor pe secţia 3, în sensul că avem paturi pe
celualare,dar mai trebuie să achiziţionăm şi un fel de macarale la scaunele cu rotile. Pe de-altă parte, am
reuşit să realizăm sistemul de supraveghere video şi în acelaş timp suntem în curs de finalizare al
controlului de intrare şi ieşire din cămin, pentru că după cum se ştie sunt persoane care datorită demenţei
sau alzheimerului părăsesc instituţia, iar apoi îi căutăm prin tot oraşul. Am automatizat poarta de intrare
în aşa fel încât totul să fie controlat de personalul de serviciu. O altă problemă ar fi cea cu spaţiul pentru
socializare, singura soluţie fiind a ne extinde în exterior. Astfel, am reuşit prin forţe proprii să montăm
două foişoare de lemn în curte, care înlocuiesc vechile umbrele. În mare, suntem datori să urmărim partea
de finanţare din surse europene. Este cea mai bună soluţie pentru a putea intra în standarde.
D-l Prcsina – în raport sunt trecute 34 de evenimente deosebite. La ce se referă aceste evenimente?
D-l Bucur – acolo se consemnează orice eveniment deosebit: certurile dintre ei, internări bruşte şi
orice eveniment intern.
D-l Prcsina – există sistem de avertizare incendii?

D-l Bucur – da avem. Sistemul de alarmare este automatizat.
D-l Prcsina prezintă referatul de aprobare a Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei
vârstnice în/din 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 33
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea categoriilor de venituri luate în calcul la
stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru plata contribuţiei de întreţinere în
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-na Ferescu – actualmente la ce capacitate funcţionaţi? Aveţi ocupate toate paturile?
D-l Bucur – nu. Doar 58 de paturi sunt ocupate. Se pune accental pe faptul că instituţia noastră este
doar o alternativă, iar în legea nouă sunt multe contradicţii, dar mergem mai departe.
D-na Ferescu – din cei 58, câţi beneficiază de ajutor din partea aparţinătorilor?
D-l Bucur – majoritatea, aproximativ 55-56 de persoane. Foarte puţini plătesc doar din pensie. Dar
a mai apărut o problemă: înainte era 752 de lei limita pe membru de familie pentru aparţinător, dar o data
cu noua lege se raportează la salariul net pe membru de familie.
D-na Ferescu – în cazul în care numărul de asistaţi va scădea, poate şi soarta căminului va fi
pecetluită.
D-l Bucur – urmează să semnez un protocol cu Timişoara, în care persoanele vârstnice care nu îşi
pot asigura servicii de tip rezidenţial, să fie trimişi către noi.
D-l Tinei – pe o capacitate de 58 de persoane, cât aveţi acum, dacă îi păstraţi până la sfârşitul anului,
cât din cheltuieli vă asiguraţi?
D-l Bucur – cu bugetul care este trecut acum, ajungem până în sepembrie-octombrie.
D-l Tinei – deci o să aveţi nevoie de sprijinul nostru în ultimul trimestru.
D-l Bucur – de sprijinul Consiliului Judeţean.
D-l Tinei – eu zic că în sarcina Consiliului Local o să revină.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 34
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj
Hosta S.R.L. pe 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 Tinei – la ,,Transport Persoane’’ se estimează venituri de 35.000 lei cu o cheltuială de 60.000
lei, fără cheltuiala de personal. Atât subvenţionăm noi transportul?
D-l Niţoi – nu e vorba despre subvenţionare. Noi închiriem transportul.
D-l Tinei – da, dar dacă facturăm 60.000 lei, atât ar trebui să fie şi cheltuielile.
D-l Postelnicu – inclusiv noi plătim transportul.

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 35
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit
şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2016 la 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 36
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea bugetului local 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 Primar – vreau să fac o introducere, un preambul pentru a încerca să dau informaţii
suplimentare. Graţie Guvernului României suntem astăzi puşi în situaţia de a dezbate acest buget cu un
minus faţă de anii precedenţi. Acest minus se va reflecta la trimestrul IV asupra tuturor instituţiilor din
subordinea Consiliului Local. Mulţumită revoluţiei fiscale şi guvernării defectuase suntem în această
situaţie care ne aduce un deficit în buget, bani cu care anii trecuţi am subvenţionat şi am susţinut diverse
investiţii în oraş. Aici mă refer la două investiţii discutate: Biserica Catolică din Futok şi Biserică Grecocatolică de pe strada Republicii, unde suma alocată anul trecut nu a fost suficientă. Minusul despre care
este vorba este de aproximativ 100.000 lei pe luna, cee ace înseamnă 1.200.000 pe an. Ca să înţelegeţi că
actualul buget este gândit şi conceput în aşa fel încât să funcţionăm până în trimestrul III. Pe trimestrul IV,
dacă vă uitaţi, sumele sunt mult mai mici. Am simţit nevoia să fac această precizare pentru că nu avem
bani şi nici vorba de a nu dori să îi distribuim. Ne-am axat pe funcţionarea spitalului, a şcolilor şi a
primăriei. Până nu avem încasări din cotele defalcate din impozitul pe venit câteva luni la rând, să ne dăm
seama exact până unde loveşte acest minus, nu putem promite nimic
D-l Tinei – nu ştiu dacă este vina Guvernului pentru bugetul Oraşului Jimbolia.
D-l Postelnicu – ,,revoluţia fiscală ‘’.
D-şoara Siminiuc – aţi preconizat aproximativ 400.000 lei din amenzi, penaliăţi şi confiscări. Ştiţi
cumva cât aţi adunat anul trecut din amenzi?
D-l Postelnicu – nu.
D-şoara Siminiuc – o să fac cerere să aflu. Câţi funcţionari publici au benefiaciat de cursuri de
perfecţionare anul trecut şi câţi vor beneficia anul acesta?
D-l Postelnicu – probabil niciunul, o să vedem.
D-şoara Siminiuc – apar alocate sume pentru aceste cursuri.
D-l Postelnicu – suntem obligaţi să avem prevăzute aceste sume şi sunt situaţii în care suntem
nevoiţi să mergem la anumite cursuri (de ex.primarul şi secretarul unităţii administrative-teritoariale sunt
obligaţi să meargă o data la 4 ani la cursuri de instruire pentru situaţii de urgenţă).
D-şoara Siminiuc – la protecţia mediului sunt alocaţi 590.000 lei. Ce veţi face pentru protecţia
mediului?
D-l Postelnicu – proiecte.
D-şoara Siminiuc – groapă de gunoi bio?
D-l Postelnicu – groapă de gunoi bio nu facem.
D-l Ciuciulete - trebuie să învăţăm ce înseamnă un buget.
D-şoara Buduran - o să învăţăm pe parcurs.
D-şoara Siminiuc – nu mi s-a permis să merg la cursuri de formare profesională.

D-l Ciuciulete – bugetul este situaţia financiară a unei unităţi la un momentdat, dar nu înseamnă că
este bătut în cuie.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 37
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 38
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea listei de investiţii finanţată din bugetul local
pe 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 Postelnicu - vreau să subliniez faptul că lista de investiţii este atât de generoasă ca şi sumă
datorită faptului că am avut acel excedent pe doi ani consecutiv. Dacă vă uitaţi, totalul de investiţii nu este
decât excedentul. Nu am primit şi nici nu am avut resurse să alocăm bani pentru investiţii din bugetul de
anul acesta. Dacă nu am fi avut axcedentul, lista de investiţii era aproape zero.
D-l Tinei – s-a făcut un calcul: avem 3.658.000 lei pe alei pietonale şi tot ce înseamnă pietruiri,
drumuri interne. Din bugetul propriu avem această sumă. Nu este vina Guvernului că noi vrem să turnăm
alei. Dacă vroiaţi să alocaţi acea sumă pentru Biserica Catolică, găseaţi resursa financiară.
D-l Postelnicu – nu aţi înţeles. În lista de investiţii sunt sumele din excedent, care erau în fondul de
rulment şi care nu se pot trece decât pe investiţii, care înseamnă imobilele proprietate UAT.
D-l Tinei – ştiţi foarte bine că priorităţile ni le facem noi, nu Guvernul. Dacă puneam prioritar cu
ce ne-am angajat să facem, găseam sursa financiară.
D-l Postelnicu – o vom gasi.
D-l Tinei – nu ştiu dacă sunt prioritare acele alei pietonale, ţinând cont că urmează să se mute
apometrele în stradă şi se vor sparge din nou aleile.
D-l Postelnicu – nu aţi înţeles. Lista de investiţii se finanţează prin excedent.
D-l Tinei – pe piaţă de ce nu s-a închis suma? Nu terminăm piaţa nici anul acesta?
D-l Postelnicu – am spus că listele pentru trimestrul IV nu sunt închise.
D-şoara Siminiuc – la cap. ,,Lucrări în continuare’’ garajul PSI este gata, s-a tăiat şi panglica, s-a
şi inaugurat. Reabilitare bază sportivă bănuiesc că este vorba despre cea din parc. La cap. ,,Lucrări noi’’ a
apărut iar acel trotuar de pe strada George Enescu. Nu m-aţi lămurit ce vreţi să faceţi acolo.
D-l Postelnicu – este aleea din curtea şcolii.
D-şoara Siminiuc – dar nu are nici un rost. Eu vreau documente din care să reiasă că este foarte
necesară acea alee. Unde este lista cu aleile şi trotuarele care au fost construite anul trecut? Un cm de
trotuar nu s-a făcut anul trecut. La ,,Dotări’’ instalaţia mobilă de tratare a apei s-a realizat anul trecut, nu?
D-l Postelnicu – nu.
D-şoara Siminiuc – lumini ornamentale nu s-au achiziţionat? Aparatul respirator cu aer comprimat
este pentru spital?
D-l Niţoi – este pentru pompieri.
D-şoara Siminiuc – nu apar parcările din oraş, de la grădiniţă, nu apare nimic de sala de educaţie
fizică. Referitor la digitalizarea înformaţiei, se pare că nu vă place economia. Mai am o singură întrebare:

bolţarii aceea de anul trecut au fost deja instalaţi, acele separatoare de trafic?
D-l Toth – bolarzi. Da.
D-l Postelnicu – acum câţiva ani am deschis cutia pandorei cu finanţările, iar acum o să se creadă
că eu sunt acel care nu vrea să facă ce a început. De mai bine de două saptămâni ne chinuim să împărţim
bugetul, dar probabil pe bună dreptate fiecare se simte nedreptăţit. Şi eu am fost foarte supărat.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri (dşoara Buduran, D-l Corneanu, d-l Gorgan, d-şoara Siminiuc şi d- l Tinei) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 39
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 40
D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, în 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 41
D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 42
D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea activităţii de
lupte libere, pentru anul competiţional 2018, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al
Liceului Tehnologic Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Siminiuc – dacă va intra în renovare acea sală unde îşi desfăşoara activitatea d-l Dobîrcău,
unde se va muta?
D-l Postelnicu - căutăm, ne-am gândit la Clubul Copiilor.
D-şoara Siminiuc – foarte bine.
D-l Postelnicu – iar aţi pus întrebarea rău intenţionată. Clubul Sportiv aparţine liceului, iar clădirea

unde îşi desfăşoară activitatea aparţine Şcolii Gimnaziale. Cei doi directori trebuie să îşi resolve problema.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 43
D-l Scrob prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal „6” pentru imobilul aflat
în proprietatea doamnei Gopfrich Lia, situat pe str. Porumbeilor.
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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 44
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii ”Reabilitare tribună sport” precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției.
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 – s-a rezolvat acel protocol pentru folosirea bazei sportive de către actuala echipă sportivă,
care îşi desfăşoară acolo activitatea?
D-l Nițoi – la stadionul Unirea?
D-l Tinei – nu, la Ceramica.
D-l Nițoi – nu este rezolvat.
D-l Tinei – ne-am angajat săfacem demersurile necesare.
D-l Niţoi – ca să facem demersurile, trebuie să existe interes din ambele părţi.
D-l Tinei – oportunitatea acestei hotărâri este aceea de a avaea un cadru legal pentru ca această
echipă să joace într-o anumită ligă.
D-l Postelnicu – am fost nevoiţi, în urma vizitei celor de la Federaţie să facem demersurile pentru
o tribună conformă, proiect care îl vom pune la un momentdat în executare.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 45
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic ”Reabilitare tribună
sport”.
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 – nu am dat o Hotărâre prin care strada Lenauheim s-a schimbat în Blv. 1 Decembrie?
D-l Postelnicu – doar s-a discutat.
D-l Tinei – eu aşa ştiu.
D-l Prcsina – dacă vă aduceţi aminte s-a dat o Hotârâre de Guvern prin care fiecare localitate trebuie
să aibă o stradă cu denumirea de 1 Decembrie şi la un moment dat s-a pus în discuţie dacă avem o stradă
unde sunt cetăţeni mai puţini, pentru că necesită schimbarea de documente, dar nu ştiu dacă s-a dat o
hotărâre.
D-l Tinei – este data.
D-l Scrob – îmi amintesc că a fost la nivel de discuţie.
D-l Postelnicu – o să verificăm.

D-l Tinei - era ca şi condiţie ca strada să fie pe un drum national sau European.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 46
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici ai investiției ”Realizare staţie de încărcare a autovehiculelor electrice în oraşul
Jimbolia şi amplasare copac solar WIFI”.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Siminiuc – am înţeles că pe strada Tudor Vladimirescu, dar cum pot să îmi dau seama în
ce locaţie?
D-l Postelnicu – proiectul este pe masa.
D-l Scrob – locaţia este în faţa Casei de Cultură şi în faţa Şcolii Gimanziale.
D-şoara Siminiuc – este strict necesară această investiţie în oraşul nostrum, unde avem gropi şi
câini?
D-l Postelnicu – vă rog să studiaţi documentaţia. Este vorba despre o finanţare europeană.
D-l Prcsina – în urma analizării proiectului, am două păreri: una pozitivă conform căreia în
Jimbolia se fac investiţii privind utilizarea energiei electrice, iar tendinţa este să se meargă pe automobile
electrice, şi una negativă deoarece cred că locaţia nu este tocmai bine aleasă, iar în ceea ce proveşte punctul
WIFI, aş fi văzut ca şi locaţie undeva spre centrul oraşului. Este un proiect European la care suntem
cofinanţatori.
D-l Tinei – suntem finanţatori nu cofinanţatori.
D-şoara Siminiuc – partea noastră de cât este?
D-l Postelnicu – 2% din valoarea proiectului. Este un studiu de fezabilitate, care prin proiectul
tehnic se va perfecta, inclusiv locaţia exacta. Referitor la WIFI, cel mai bine ar fi ca la şcoală fiecare elev
să îşi lase telefonul mobil într-un suport.
D-şoara Siminiuc – nici eu nu sunt de accord cu amplasamentul, chiar dacă sunt bani proveniţi din
străinătate şi doar 2% finanţăm noi. Nu este cazul. Câte maşini electrice preconizaţi în următorii 10 ani?
Cine va plăti întreţinerea? Este suficient internet cât are toată lumea la reţelele mobile.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri (dşoara Buduran, D-l Corneanu, d-l Gorgan, d-şoara Siminiuc şi d- l Tinei) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 47
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea participării Oraşului Jimbolia la
implementarea
proiectului
,,TRANSPORT
VERDE-PROMOVAREA
MOBILITĂŢII
SUSTENABILE ÎN ORAŞELE ÎNFRĂŢITE JIMBOLIA-MORAHALOM, ACRONIM ETRANSPORT’’.
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 – vreau să fac o precizare şi citesc din referatul întocmit de primărie: ,,cofinanţarea
obligatorie pentru proiectele depuse de administraţia publică locală este de 2%, iar implementarea
proiectului se realizează cu finanţarea integrala din buget propriu, după care se recuperează suma’’.
D-l Niţoi - acestea sunt regulile generale.
D-l Tinei – iniţial dăm toţi banii si se recuperează în momentul în care s-au îndeplinit toate criterile
asumate în proiect.

D-l Postelnicu – incă nu s-a semnat contractul. Condiţiile le vom stabili împreună cu cererea de
finanţare.
D-l Gorgan – s-a depus în 31 ianuarie 2018 proiectul de finanţare.
D-l Postelnicu – dar nu s-a semnat încă.
D-l Gorgan – dar nu am spus asta, dar proiectul s-a finalizat şi s-a depus spre finanţare. Sunt
probleme cu aceste două proiecte.
D-l Postelnicu – nu sunt.
D-l Gorgan – eu mi-am spus punctul de vedere
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri (dşoara Buduran, D-l Corneanu, d-l Gorgan, d-şoara Siminiuc şi d- l Tinei) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 48
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului
Jimbolia pe 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-şoara Siminiuc – cu cine aţi elaborat agenda culturală? Bănuiesc că aţi adus şefii de instituţii
culturale, sportive, cu membrii Comisiei de învăţământ şi cultură.
D-na Ferescu – eu am participat.
D-l Postelnicu – cu colegii din primărie, cu Comisia de învăţământ şi cultură.
D-şoara Siminiuc – cum se face că în acest an cu peste 500.000 lei, Casa de Cultură trebuie să
desfăşoare activităţi în contextul în care există doar doi angajaţi: o îngrijitoare şi un muncitor calificat?
Care membrii ai Casei de Cultură se ocupă? Dacă cei din primărie se ocupă de evenimente sunt două
variante: ori au timp foarte mult, ori nu au timp şi muncesc peste normă şi atunci ar trebui să le dăm salariu
dublu. Vă pot spune ce s-a întâmplat anul trecut la activităţi. De exemplu, la ,,Comemorarea lui Petre
Stoica’’, am aflat de pe facebook că s-au depus două coroane şi au participat şase sau şapte persoane. La
Jimbolia este un proiect de zeci de ani de-al meu, cu dansuri, unde nici un copil nu a beneficiat de o
ora/două de mişcare şi voie bună pentru că banii s-au dus la alt proiect. La ,,Ziua Eroilor’’, mai exact
înainte de ora 10, nu era făcut curat în faţă la monument, iar pe la ora 14 s-a făcut curat şi s-au depus două
coronae, în contextual în care s-au alocat 3.000 lei.
D-l Scrob – vă rog să adresaţi o întrebare.
D-şoara Siminiuc – vreau să justificăm cum e cu agenda culturală. Nu sunt de accord cu sume mari
de bani, nejustificate. La ,,O brad frumos’’, în prima zi au participat maxim 30 de persoane, iar a doua zi
domnul Hansi Muller ne-a rugat să ridicăm mâna cei care suntem la spectacol din afara familiei. Am ridicat
mâna doar eu şi o doamnă de lângă mine. Aceştia au fost toţi spectatorii, în contextul în care se bagă o
pungă de bani şi se bucură alte persoane, nu cei din oraşul nostru. Nu sunt de acord deoarece nu sunt şi eu
întrebată. Degeaba spuneţi doamna colegă (d-na Ferescu) că aţi fost chemată, pentru că şi eu vreau să fiu
chemată.
D-na Ferescu – când o să fiţi preşedintele comisiei o sa fiţi chemată.
D-şoara Siminiuc – Muzeul Presei a primit 14.000 lei. Aş avea pretenţia ca fiecare muzeu să aibă
o activitate. Doresc un raport de activitate. Pe ce bază s-au făcut aceste cheltuieli? Mă bucur că a primit
corul nişte bani. Am voie să merg cu ei în Dubrovnik?
D-l Postelnicu – faceţi parte din cor?
D-şoara Siminiuc – nu. Ştiţi cumva cine a mai fost în Grecia cu dansatorii?
D-l Postelnicu – nu.
D-şoara Siminiuc - aflu eu.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi pentru şi 5 împotrivă
(d-şoara Buduran, D-l Corneanu, d-l Gorgan, d-şoara Siminiuc şi d- l Tinei) şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 49
D-l Scrob prezintă referatul de validare a dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 122
din 25.01.2018 privind împuternicirea d-nei avocat Cândea Adriana Beatrice pentru a reprezenta
interesele oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 50
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul
nr.174/325/2018.
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 Tinei – ce litigiu avem?
D-l Niţoi – un litigiu pe fond funciar.
D-l Tinei – şi-anume?
D-l Niţoi – nu am putut să îl punem în posesie, nu doar pe el, ci şi alte 14 persoane, deoarece nu sa făcut definitivarea parcelară în aşa fel încât terenul să fie la capăt ca să se poată pune în posesie. Am
făcut demersurile respective, le-am trimis Comisiei Judeţene, s-au dat titlurile de proprietate, au ajuns la
OCPI, dar aceştia au spus că din motive tehnice nu pot aviza titlurile de proprietate. Am solicitat să ni se
spună care sunt acele motive tehnice ca să putem îndrepta situaţia. Nu ni s-a spus şi am solicitat avocatului
să mergem în instanţă să vedem de ce am ajuns în acest impas.
D-l Tinei – povestea aceasta de câţi ani este?
D-l Niţoi – povestea este de vre-o trei ani, dar procesul doar de şase luni.
D-l Tinei – ştiu că am mai dat Cărpinişului nişte terenuri.
D-l Niţoi – am dat la mai mulţi.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 51
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul
nr.27475/325//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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 52

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Programului anual (2018) propriu pentru
acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 53

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate:
Din partea comisiei de urbanism, d-l Prcsina, solicită a se face demersurile pentru mutarea urgentă
a indicatoarelor de delimitare localitate la întrarea în oraşul Jimbolia.
D-l Postelnicu – am mai discutat despre această problemă la şedinţele de consiliu, dar am considerat
necesar să reluăm discuţia, după care să facem un extras din procesul verbal al şedinţei pentru a insista la
CNADNR pentru a muta indicatoarele limită de intrare în localitate (cea dinspre Timişoara şi cea dinspre
Comloş). Trebuie să prevenim orice situaţie de accident deoarece limita de viteză este stabilită de intrarea
în localitate şi automat maşinile vin cu 90-100 km/h. Am primit solicitarea domnului Prcsina şi pe această
cale rog Comisia de urbanism să îşi dea un aviz pentru aceste documente, cu care voi insista la domnul
director de la CNADNR.
D-l Prcsina – am văzut pe strada Hammerstein şi pe Negruzzi un grad ridicat de risc, pentru că,
conform legislaţiei, viteza de deplasare este de 90 km/h până în apropierea acestui indicator de intrare
înlocalitate. În fiecare zi, când merg la serviciu, văd copii care vin de pe strada Negruzzi sau vin de la
ferma de service şi văd riscul cu care intră în intersecţie, pentru că fiecare participant la trafic foloseşte
indicatoarele afişate. Din acest motiv, am considerat oprtun să fac această cerere către primărie.
D-l Tinei – cum poţi să muţi un indicator din intravilan când el figurează în extravilan?
D-l Prcsina – vorbim despre indicatoarele limită de viteză.
D-l Tinei – eu vorbesc despre indicatoarele de pe drumul Comloşului. Acesta este în interior.
D-l Postelnicu – din acest motiv am zis să reluăm dezbaterea şi să mergem cu un extras din procesul
verbal. Scuza lor a fost de fiecare dată că nu se pot face aceste modificări, deoarece indicatoarele de intrare
în localitate se pun la prima mare aglomerare urbană.
D-l Tinei – din punctul meu de vedere ar trebui să mutăm şi indicatorul dinspre vamă, deoarece sa năcut Expo Ripensis.
D-l Postelnicu – acolo nu avem încă elemente cu care să încercăm să combatem problema deoarece
nu este intersecţie.
D-l Tinei – dacă tot facem această lucrare, haideţi să mutăm toate indicatoarele, unde ar trebui să
fie.
D-l Postelnicu – din acest motiv, am zis să dezbatem acest subiect şi să mergem cu o solicitare
fermă.
D-l Tinei – e momentul să mutăm tot ce putem muta, inclusiv la Eden.
D-l Postelnicu – acela este drum judeţean.
D-l Tinei – şi acela trebuie mutat.
D-l Postelnicu – consemnăm.
D-l Tinei – dacă tot e momentul, ar trebui să facem ordine în hârtii.
D-l Postelnicu – o să insistăm, dar ne trebuie o părere a Consiliului Local.

D-l Scrob supune la vot acordul de principiu privind mutarea urgentă a indicatoarelor de delimitare
localitate la întrarea în oraşul Jimbolia. , care se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere(d-l Gorgan).
Din partea comisiei de cultura:
D-șoara Siminiuc – insist să primesc un proiect pentru fiecare activitate, ca să fie obiectivă agenda
culturală de anul viitor, pentru că nu înţeleg cum aţi decis voi finnaţările. Sunt tot felul de activităţi, dar nu
o piesă de teatru. Şi totuţi, nu mi-aţi spus cum se descurcă Casa de Cultură să desfăşoare atâtea activităţi?
D-l Postelnicu – anul trecut au fost mai multe activităţi şi s-au descurcat.
D-şoara Siminiuc – la unele, populaţia a flat după ce s-au desfăşurat şi la altele am aflat de pe
internet.. Când putem să vedem şi noi investiţia de la Muzeul Pompierilor?
D-l Postelnicu – oricând.
D-l Niţoi – trebuie fixat drapelul pentru a putea fi vizibil şi aş vrea să vă invit.

Se trece la probleme ale primăriei:
D-l Scrob prezintă fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale a domnişoarei Cîrlig
Daniela.
D-l Postelnicu – ceea ce vreau să vă informez este faptul că indicativul de performanţă este,,foarte
bine’’.
D-l Tinei – evaluarea nu a fost făcută în decembrie?
D-l Postelnicu – în 07.02.2018 este datată la spital.
D-l Scrob – evaluarea s-a făcut în ianuarie.
D-şoara Buduran – câte persoane s-au prezentat la concurs?
D-l Scrob – doar domnişoara Cîrlig. Postul a fost făcut public, s-au îndeplinit toate condiţiile, dar
nu au fost alţi candidaţi.
D-l Scrob supune la vot acordul de principiu privind performanţele profesionale individuale a
domnişoarei Cîrlig Daniela, care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la diverse:
D-l Tinei – până în 2019 trebuie terminată toată cadastrarea, deoarece în 2020 dacă nu ai cadastrat
terenul, nu mai primeşti subvenţii europene. Am citit că UE a finanţat Ministerul Agriculturii să facă
cadasrearea.
D-l Postelnicu – nu ştiu în ce zonă.
D-l Tinei – în toată România.
D-l Ciofiac – vreau să o întreb pe domnişoara Siminiuc, repezentant al Partidului Ecologist, de ce
a rupt florile acelea de pe domeniul public şi mai exact din faţa primăriei?
D-şoara Siminiuc – mi-am uitat floricica la club şi am zis să fie ceva verde în faţă. Iedera este
plantă parazită, invadează tot şi omoară pomul, aşa că nu am făcut nimic rău, am făcut un bine pomului.
Dar dumneavoastră cand faceti curat în faţa Casei de Cultură, după lucrarea de acum trei săptămâni?
Domnule primar, când ne prezentaţi raportul asupra stării generale economice, sociale, culturale, sportive
şi administrative?
D-l Postelnicu – la sfârşitul primului trimestru.
D-şoara Siminiuc – da, aşa este legea. Finanţăm de câţiva ani o tabără de creaţie şi nu văd nici un
obiect artistic în această încăpere, care este sală de consiliu şi nici pe coridoarele altor instituţii. Ce se

întâmplă cu piaţa de lângă gară, acea cladire în care se adună gunoaie, cu acea cladire care a fost spălătorie
şi încă una de acolo? A venit rezultatul analizelor de la acel teren potenţial poluat cu substanţe chimice?
D-l Toth – da. Din punctul lor de vedere este în regulă.
D-şoara Siminiuc – se pot planta floricele? Ştiu că unele culte din Jimbolia au cerut o mică
finanţare şi nici după câţiva ani nu au primit vreo 10.000-20.000 lei. Există lege prin care aceste culte
trebuie sprijinite.
D-l Postelnicu – după posibilităţile consiliului.
D-şoara Siminiuc – pe mine nu m-aţi întrebat. Trebuia să ajungă şi pe masa mea acea cerere. Mai
vreau să ştiu dacă este bârfă că un câine a fost ucis şi tras de o maşină în jurul statuii Florian?
D-l Postelnicu – nu ştiu, nu am văzut, doar am auzit.
D-şoara Siminiuc – am înţeles că s-a văzut pe camerele noastre.
D-l Gorgan – dacă tot suntem într-un moment mai puţin tensionat, aş vrea să întreb de ce nu aţi
dorit să cuprindem în Agenda cultural sportivă măcar un spectacol din cele cinci pe care le-am propus? De
ce nu aţi dorit să ţineţi cont de sugestia pe care am făcut-o cu Jimbo Blues, să nu renunţăm la el, să îl
cuprindem în prima zi a Zilelor Jimboliene şi să îl mutăm pe scena din centrul oraşului. Cred că ar fi avut
impact. Nu vă supăraţi dacă vă spun că de ziua marelui poet Mihai Eminescu, s-au depus coroane de flori.
De obicei, la ziua unui mare poet se depun jerbe de flori, nu coroane. Nu vreau să sune nimic răutăcios.
Nu am să înţeleg niciodată şi chiar dacă am recunoscut că am greşit în mandatul trecut ca viceprimar,
ducând înainte metehne vechi, momentele în care se propun anumite lucruri noi, care reprezintă act de
cultură pentru oraşul nostru, noi ne rezumăm la a depune coroane în faţa unei statuete. Nu vreau să fie cu
răutate, sper că m-aţi înţeles. Am vrut să aduc puţină valoare la ceea ce înseamnă agenda culturală. Mă
văd nevoit să spun că nu îmi văd rostul în acest consiliu, deoarece, chiar daca vi cu un lucru bun, nu se
ţine cont de el. Nu trebuie să îmi daţi un răspuns. Şi dacă îmi spuneţi că nu sunt bani, mai bine nu mai
spuneţi.
D-l Postelnicu – referitor la jerbele de flori nu am ştiut şi ţin să îmi cer scuze.
D-na Ferescu – mi-aş fi dorit să fi participat şi domnul Gorgan la acel eveniment.
D-şoara Siminiuc – o să vă aduc listă cu câţi au participat la toate activităţile de anul trecut.
D-na Ferescu – este vorba despre anul acesta.
D-şoara Siminiuc – din afara oraşului au fost două persoane şi noi trei: eu, doamna Ferescu şi
domnul Ciofiac. Ca şi idee, unde aţi fost domnule primar, de 1 decembrie? De ce nu aţi participat?
D-l Postelnicu – e una din puţinele la care nu am participat.
D-şoara Siminiuc – foarte rău. Era foarte important. Avem corişti, avem dansatori şi ne rugăm de
câteva doamne învăţătoare să ne facă un program artistic. A fost insipid, incolor şi inodor. Şi dacă nu erau
părinţii copiilor, sala era aproape goală. Pentru ce o sumă atât de mare, pentru ciocolată şi câteva buchete
de flori?
D-l Tinei – vreau să discutăm despre probleme importante şi aici mă refer la acele spargeri. Vă
rugăm să ne informaţi ce se întâmplă. Referitor la blocurile ANL, urma să vorbiţi cu domnul director şi să
ne daţi o lămurire. Şi încă ceva, am o recomandare pentru Peisaj Hosta: oricum sunt şoselele cum sunt,
când taie crengile să nu le mai lase pe şosea să se îngusteze carosabilul. Ştiţi că toate se pun în seama
primăriei şi a Consiliului Local că nu se fac cum trebuie treburile. Funcţia de purtător de cuvânt pe
primărie, va deveni operativă? Va interveni ori de câte ori avem probleme?
D-l Postelnicu – nu este nevoie. Domnul Rotaru îşi face treaba pe partea de site şi facebook. ANL
a finalizat documentaţia şi în cel mai scurt timp se va depune pe SEAP.
D-l Tinei – aţi dat autorizaţie de spargere pe strada Albinelor? Ieri a fost constructorul la mine ca
să marcheze unde va amplasa scurgerea.
D-l Postelnicu – pe Albinelor şi Bârzava, săpăturile vor fi exact pe carosabil pentru că nu este loc.

D-şoara Siminiuc – când mai adunaţi câini? E plin pe Vasile Lucaciu, Carpaţi, în oraş, pe Lorena,
În faţa şcolii.

D-l Postelnicu – se tot aude de modificări legislative şi nu ştim dacă va mai fi permis un astfel de
contract. S-au ridicat săptămâna trecuta.
D-şoara Siminiuc – când îi ridicaţi, să mă chemaţi şi pe mine să fac câte o poză şi să demonstrez
cetăţenilor că nu sunt aruncaţi înapoi în stradă.
D-l Toth – dacă vă îndoiţi, vă rog să mergeţi cu ei.
D-l Tinei – dacă tot suntem la câini, am emis acea hotărâre pentru alocarea acelui teren. Proiectul
demarează mai departe?
D-l Postelnicu – da.
D-şoara Siminiuc – un alt spaţiu poate primi? Voi face petiţie scrisă să mi se spună unde e locaţia
pentru că nu mi se pare normal să fie la 100-200 m de casă. Nu enormal. O să o lăsaţi pe doamna să se
certe cu noi şi să umble după avize. Căutaţi un spaţiu mai îndepărtat, la câţiva km de oraş. Să vă gândiţi la
această variantă. Unitatea militară ce statut are? Acui este?
D-l Postelnicu – este a Ministerului de Interne.
D-şora Buduran – legat de un eveniment din agenda culturală, şi-anume REJ. Suma care este
alocată, ce cuprinde?
D-l Postelnicu – doar biletele de deplasare, de avion.
D-şoara Buduran – am înţeles că la un părinte că mai trebuie să se dea o sumă de bani din partea
lor.
D-l Postelnicu – când s-a constituit bugetul, biletele erau mai ieftine, iar între timp s-au scumpit.
Este o diferenţă de aproximativ 250 de lei pe copil. Am înţeles că au solicitat câteva sponsorizări şi au
strâns câţiva bani.
D-şoara Buduran – suma exactă care se cere pentru un copil care este?
D-l Postelnicu – 250 lei, dar dacă se obţin sponsorizări va scădea.
D-şoara Buduran – vă mulţumesc.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Scrob 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,
Scrob Radu-Nicolae
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