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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE DIN 

ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA SRL 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 4005 din 17.04.2018 al Serviciului Administraţie Publică 

Locală prin care se propune aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE 
DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA SRL; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 1-6, alin. (9) şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă REGULAMENTUL PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE DIN  

ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 2.  -  Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 78 din 30 martie 
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; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- S.C. Peisaj Hosta SRL; 
- cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr. 89      din 26 aprilie 2018               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 3940 din 19.04.2018 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
prin care se propune aprobarea transformării şi scoaterii la concurs a unor posturi vacante existente la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederile H.G. 
nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate 
medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din 
unitatile din sistemul sanitar; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

-  Din economist, grad I în economist spec.I A,  din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 
172, 177 şi 178 din Statul de funcţii, în vederea promovării titularelor acestor posturi, pe perioadă 
nedeterminată; 

- Din muncitor calificat II  în muncitor calificat I, din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, 
poz. 184 din Statul de funcţii, în vederea promovării titularului acestui post, pe perioadă 
nedeterminată; 

- Din muncitor calificat I în muncitor necalificat, din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, 
poz. 186 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată;  

- Din economist I A la TESA în fiziokinetoterapeut la Secţia Medicină Internă –Compartiment 
Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 175 
din Statul de funcţii, post contractual rezervat; precum şi aprobarea scoaterii acestuia la concurs , 
pe perioadă determinată; 

- Din asistent medical generalist la Compartiment Obstetrică – Ginecologie   în medic primar 
medicină internă la Secţia Medicină Internă din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 52 
din Statul de funcţii, post contractual vacant; precum şi aprobarea scoaterii acestuia la concurs , 
pe perioadă nedeterminată; 

 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii internaţionale, relaţii 

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

 
       Nr.      90     din 26 aprilie 2018                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                      Siminiuc Tatiana 
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  



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

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea mărimii sporurilor pentru condiţii de muncă pentru personalul angajat la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 4119 din 24 aprilie 2018 al serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea mărimii sporurilor pentru condiţii de 
muncă pentru personalul angajat la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Având în vedere prevederile HG nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 
privind stabilirea locurilor de muncă prevăzut în anexa nr. II din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă nivelul sporurilor pentru condiţii de muncă pentru personalul angajat 

la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 2. – Se aprobă plafonul maxim al sporurilor, în anul 2018, pentru Spitalul Dr. Karl 

Diel Jimbolia în sumă de 316.000 lei pe luna; 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe anul 2018 
la Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4183 din 20.04.2018 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea statelor de funcţii pentru anul 2018 
ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, a OUG nr. 82/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum şi modificarea 
şi completarea unor acte normative şi a HG nr 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statelor de funcţii ale activităţilor finanţate 

de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2018,  conform anexelor 1-8 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4228 din 23.04.2018 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care 

se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată 

şi actualizată; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia, după 
cum urmează: 

Primă înscriere în CF cu categoria de folosinţă ,,curţi – construcţii’’: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia,  identificat cu nr. topo. HCN 247 parţial şi HCN 263 parţial ; 

Dezlipiri: 
1. Imobil în orașul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27 înscris în CF nr. 400617 Jimbolia, nr. topo. 1368 

în suprafață totală de 1.864 mp în două parcele: una de 300 mp și una de 1.564 mp, în vederea 
scoaterii la licitație publică a terenului de 300 mp, pentru construire anexe. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. 

 
       Nr.   93       din  26 aprilie 2018                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                   Siminiuc Tatiana 
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA - JUDE ŢUL  TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea studiului de oportunitate şi stabilirea formei de gestiune a serviciului de salubrizare a 

Orasului Jimbolia 
 

  
 

Avînd în vedere referatul nr. 4147 din 19.04.2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate şi stabilirea formei de gestiune a 
serviciului de salubrizare a Orasului Jimbolia, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Jimbolia; 
 
 În conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1, 2, 3) si ale art. 23 alin. (1) litera b) coroborat cu 
art. 28 al. (2) din Legea  , nr. 51/2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12, al. (1) si (2), art. 13 al. (1) litera b) 
din Legea nr. 101/2006 privind  serviciul de salubrizare a localitatilor, , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 În temeiul prevederilor art. 36, al. (6) şi ale art. 45, al. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 
  

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea formei de gestiune a          serviciului 
de salubrizare al Oraşului Jimbolia, în baza căruia se stabileşte ca forma de gestiune cea mai potrivită 
pentru acest serviciu, respectiv pentru cele două activitati ce fac obiectul prezentului Studiu de 
oportunitate, este gestiunea directa.  

Art.2. Se aprobă atribuirea gestiunii serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia, respectiv a 
celor doua activitaţi: măturatul, spălatul, stropirea şi întretinerea căilor publice şi curăţarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ, către 
societatea proprie a Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia, care are 
capabilitatea tehnică şi managerială necesară prestării celor două activitaţi, în conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini si a regulamentului serviciului. 

Art.3.  Se aprobă ca Primăria Oraşului Jimbolia să întocmească documentaţia necesară în procesul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin contract de concesiune, sau să angajeze o societate 
de consultanţă pentru întocmirea acestei documentaţii.  
           Art.4.  Se aprobă contractul de  delegare a gestiunii  serviciului public de salubrizare al Oraşului 
Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului Jimbolia. 
 

Art.6.   Prezenta hotărâre se comunică: 



- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

  -   SC Peisaj Hosta SRL; 
                     -  Serviciilor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA - JUDE ŢUL  TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind înfiinţarea serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia 

 
Avînd în vedere referatul nr. 4148 din 19.04.2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului prin care se propune infiinţarea Serviciului de salubrizare al Orasului Jimbolia, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jimbolia; 
 În conformitate cu prevederile art.  6, art. 7 si ale art. 8 alin. (1) şi (3)  din Legea 51/2006 
privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi  prevederile Legii  nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localitaţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 14, precum şi ale art. 45 alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului de salubrizare al Oraşului Jimbolia  

Art.2. Serviciul de salubrizare al Oraşului Jimbolia face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilitaţi publice şi cuprinde, totalitatea acţiunilor si activitaţilor de utilitate publică, desfaşurate la nivelul 
Unităţii Administrativ-teritoriale Jimbolia, prevăzute în Regulamentul serviciului de salubrizare al 
Oraşului Jimbolia şi în Caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare a Orasului Jimbolia, ce urmează 
a se aproba prin hotărâre a Consiliului Local Jimbolia.  

Art. 3.  –  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţului Timis; 
-   Serviciului administraţie publică locală; 
-   A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva; 

  -   SC Peisaj Hosta SRL; 
                      -   Serviciilor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

  HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „7/a”  pentru imobilul aflat în proprietatea 
doamnei Pop Marinela, situat pe str. Recoltei 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 3974 din 17.04.2018 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „7/a” str. Recoltei – pentru 
imobilul aflat în proprietatea doamnei Pop Marinela;  

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 „7/a” situat pe str. Recoltei pentru imobilul 

înscris în CF nr. 405712 Jimbolia, aflat în proprietatea doamnei Pop Marinela. 
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 Pop Marinela. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ,,Reabilitarea habitatelor acvatice şi amenajarea spaţiilor de agrement în zona 
lacurilor din Jimbolia ” 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr. 4224 din 23 aprilie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei ,,Reabilitarea habitatelor acvatice şi amenajarea spaţiilor de 
agrement în zona lacurilor din Jimbolia”; 

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 ,,Reabilitarea habitatelor 
acvatice şi amenajarea spaţiilor de agrement în zona lacurilor din Jimbolia”, realizat de 
S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L din Timişoara, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre ; 
 Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 1.450.739 lei, din care C+M: 1.230.048 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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din 
str. Lorena, nr. 33-35” 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr. 3604 din 23 aprilie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din 
str. Lorena, nr. 33-35”; 

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 ”Extindere/Reabilitare şi 
dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din str. Lorena, nr. 33-35”, realizat de 
S.C. EUROENGINEERING TIMIŞOARA S.R.L-D, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre ; 
 Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 1.816.643,433 lei, din care C+M: 1.267.177,917 
LEI (inclusiv TVA). 
 Art.3. - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 84 din 
11.04.2018; 

Art.4.  – 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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului tehnic ”Amenajare popas turistic pentru bicicliști în drumul spre 

punctul de trecere al frontierei Jimbolia România-Republica Serbia” 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 4058 din 18.04.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic ”Amenajare popas turistic pentru 
bicicliști în drumul spre punctul de trecere al frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”; 

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 ”Amenajare popas turistic pentru bicicliști în drumul 
spre punctul de trecere al frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”, întocmit de către S.C. 
Euroengineering Timişoara S.R.L.-D., conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. – Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 62 din 
29.03.2018. 

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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 219 din 21.decembrie 2016 privind 
participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Turul Banatului” ( Tour de Banat, 
acronim: TdB) 

 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul 4055 din 18.04.2018 al Serviciului Administraţie publică, Integrare  

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia nr. 219 din 21 decembrie 2016 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea 
proiectului „Turul Banatului” ( Tour de Banat, acronim: TdB) 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1.  –  Art. 2. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 219 din 21.12.2016 se modifică şi se 

completează, urmând a avea cuprinsul: 
,,Art. 2. - Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului cu titlul 

„ Turul Banatului” (Tour de Banat, actonim: TdB), în valoare de 175.667,01 EURO (din care 149.316,95 
EURO – IPA, 22.834,97 EURO – Cofinanţare Naţională, 3.515,09 EURO – contribuţie proprie), în condiţiile 
rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Republica Serbia 2014-2020’’. 

Art. 2. – Art. 3. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 219 din 21.12.2016 se modifică şi se 
completează, urmând a avea cuprinsul: 

..Art.3. - Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 3.515,09 EURO, reprezentând 2% pentru 
proiectul „Turul Banatului” ( Tour de Banat, actonim: TdB)’’ . 

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

Judeţul Timiş; 
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Comisia de evaluare şi selecţie 
a proiectelor finanţate de la bugetul local  
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  3901  din 16.04.2018 al Serviciului APL, IE, RP, RI prin  

care se propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia 
în Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local; 

Ţinând cont de prevederile  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.  – Art. 1. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 85 din 27.04.2017 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
,,Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare şi selecţie 

a proiectelor finanţate din bugetul local: 
- D-na Ferescu Laura – membru; 
- D-l Flore Cristian – membru; 
- D-l Ciuciulete Petru – membru supleant; 
- D-l Meszaros Ştefan – membru supleant.’’ 

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 
- celor prevăzuţi la art. 3 
- cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectelor de interes public local pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2018 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 4047 din 17.04.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare 

Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale prin care se solicită aprobarea proiectelor de interes 
public local pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe 
anul 2018; 

Ţinând cont de prevederile art. 16 lit. h din Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin HCLJ 
nr. 54 din 26.03.2015, modificat prin HCLJ  nr. 41 din 18.02.2016; 

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 următoarele proiecte de interes public local pentru care se solicită finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2018: 
• “Meals on wheels” al Rotary Club Jimbolia; 
• “Prietenii semicercului – competiții sportive de handbal - 2018” al Clubului Sportiv 

Handbal Club Jimbolia. 
• “Stefan Jäger International Art Symposium” al Societăţii de caritate Blythswood filiala 

Banat; 
• “Unirea Jimbolia – 5 ani de fotbal jimbolian! ”  al Fotbal Club Unirea Jimbolia; 
• “Parcul cu poveşti ” al Societăţii de caritate Blythswood filiala Banat; 

Art. 2. – Se aprobă alocarea din bugetul local  a următoarelor sume: 
• Pentru proiectul “Meals on wheels” al Rotary Club Jimbolia, suma de 15.000 lei, 

prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02. 
• Pentru proiectul  “Prietenii semicercului – competiții sportive de handbal - 2018” al 

Clubului Sportiv Handbal Club Jimbolia, suma de 30.000 lei, prevăzută în bugetul local la 
capitolul 67.02. 

• Pentru proiectul “Stefan Jäger International Art Symposium” al Societăţii de caritate 
Blythswood filiala Banat, suma de 15.000 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02. 

• Pentru proiectul “Unirea Jimbolia – 5 ani de fotbal jimbolian! ”  al Fotbal Club Unirea 
Jimbolia, suma de 30.000 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02. 

• Pentru proiectul “Parcul cu poveşti ” al Societăţii de caritate Blythswood filiala Banat, 
suma de 15.000 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02 

Art. 3.  – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-nul Postelnicu Darius Adrian, pentru a 
semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, contractele de finanţare. 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 



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

- Clubului Sportiv Handbal Club Jimbolia; 
- Fotbal Club Unirea Jimbolia; 
- Societăţii de caritate Blythswood filiala Banat; 
- Rotary Club Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, cuprins în C.F. nr. 402450, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4043 din  17.04.2018 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului din oraşul Jimbolia, 
str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, cuprins în C.F. nr. 402450, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea Guvernului 
nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor cumpărate în baza Legii 
nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei Capotescu Izabela 

Laura terenul aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, cuprins în C.F. nr. 
402450, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 660 mp. 

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

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

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

  
  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea mărimii sporurilor pentru condiţii de muncă pentru personalul angajat la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 4175 din 24 aprilie 2018 al serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea mărimii sporurilor pentru condiţii 
de muncă pentru personalul angajat la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Având în vedere prevederile HG nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 
privind stabilirea locurilor de muncă prevăzut în anexa nr. II din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă nivelul sporurilor pentru condiţii de muncă pentru personalul angajat 

la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

Art. 2. – Se aprobă plafonul maxim al sporurilor, în anul 2018, pentru Căminul pentru 
persoane vârstnice Jimbolia în sumă de 132.000 lei; 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru 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; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂRE 
de modificare a art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 152 din 27 iulie 2017 privind 
participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare 
rutier ă în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, acronim: IBC) 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul nr. 4399 din 25.04.2018 al Serviciului Administraţie publică, Integrare  

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune modificarea art. 2 şi 3 din Hotărârea 
Consiliului Local Jimbolia nr. 152 din 27 iulie 2017 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea 
proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutier ă în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, 
acronim: IBC).    
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Art. 2. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 152 din 27 iulie 2017 se modifică 

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

„ Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, acronim: IBC), 
în valoare de 845.140,72 EURO (din care 718.369,61 EURO – IPA, 109.859,85 EURO – Cofinanţare 
Naţională, 16.911,26 EURO – contribuţie proprie), în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-
2020.” 

Art. 2. – Art. 3. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 152 din 27 iulie 2017 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 3. – Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 16.911,26 EURO, reprezentând 2% pentru 
proiectul „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, 
acronim: IBC).” 

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

Judeţul Timiş; 
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 aprilie 2018 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-şoara Siminiuc Tatiana. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absentează: D-l Boss, d-şoara Buduran şi d-l Ciofiac, 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  192  din 22.03.2018. 

 
ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE DIN ORAŞUL JIMBOLIA 

aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA SRL. 
2. Proiect de hotărâre privind transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante 

la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea mărimii sporurilor pentru condiţii de muncă pentru Spitalul Dr. Karl 

Diel Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe anul 2018 la 

Primăria Oraşului Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi stabilirea formei de gestiune a serviciului 

de salubrizare a Orasului Jimbolia 
7. Proiect de hotărâre privind  înființarea serviciului de salubrizare al Orașului Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere asupra unor terenuri ce fac 

parte din domeniul public al oraşului Jimbolia în favoarea SC NIS PETROL SRL. 
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “7/a” din strada ”Recoltei”  pentru imobilul aflat 

în proprietatea doamnei Pop Marinela. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Reabilitare habitate acvatice şi amenajare spaţiu de agrement în zona lacurilor din 
Jimbolia”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din str. Lorena, 
nr. 33-35”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic ”Amenajare popas turistic pentru bicicliști în 
drumul spre punctul de trecere al frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”. 

13. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 219 din 
21.12.2016 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului ,, Turul Banatului ’’ 
(Tour de Banat, actonim TdB). 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Comisia de evaluare 
şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de interes public local pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2018. 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, 
str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, cuprins în CF 402450, cumpărat în baza Legii 112/1995. 

17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 



18. Probleme ale Primăriei.  

19. Diverse.                                  

Plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mărimii sporurilor pentru condiţii de muncă 
pentru personalul angajat la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre de modificare a art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia 
nr. 152 din 27 iulie 2017 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea 
proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutier ă în Banat” (Improvement 
of Banat Connectivity, acronim: IBC). 

 
  Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 57 din 26 martie 2018 preşedinte de şedinţă  
este d-şoara  Siminiuc Tatiana. 

D-şoara Siminiuc supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
D-şoara Siminiuc  supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 29 martie 2018 care se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
D-şoara Siminiuc  supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 11 aprilie 2018 care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-şoara Siminiuc  supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 18 aprilie  2018 care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
 D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE DIN 
ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA SRL. 

 D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 Ciuciulete – s-a majorat doar taxa pentru cei care prind peste 5 kg de peşte pe zi. Aceştia plătesc 

diferenţa, iar restul tarifelor rămân aceleaşi ca şi anul trecut. 
D-l Tinei – eu am propus un amendament la Regulamentul de pescuit: crapul care depăşeşte 5 kg să nu 

mai fie luat acasă. Aşa se procedează la toate bălţile care se respectă. 
D-l Ciuciulete – nu prea este crap peste 5 kg. Rar se întâmplă. Problema este că nu se poate asigura paza 

pentru controlul pescarilor. Pe timp de noapte este foarte greu să se asigure securitatea. 
D-l Karacsony – nu au dreptul să dea nici o amendă. Nu pot face nimic. Dacă e doar un om de pază şi 

sunt cinci pescari, nu le pot face nimic. 
D-l Tinei – aţi citit regulamentul? 
D-l Karacsony – au mai fost cazuri şi nu au putut să le facă nimic. 
D-l Tinei – conform regulamentului, organele de control sunt: poliţia, poliţia de frontieră, jandarmeria. 
D-l Karacsony – s-a dat foc la baltă şi s-a sunat la poliţie, dar nu a venit nimeni. 
D-şoara Siminiuc – dacă în regulament apar sancţiuni, de ce nu s-a dat nici una anul trecut? Atunci nu le 

mai punem în regulament. Dacă nu pedepsesc pe cel care greşeşte, rămân eu, cea care sunt corectă, bătaia de joc 
a celorlalţi. Cine hotărăşte speciile de peşte cu care se populează balta şi cantitatea? Cine verifică? 

D-l Toth – e cerinţa pescarilor, dar  noi decidem. Se aduce peşte specific zonei. 
D-şoara Siminiuc – care e specialist? Cu sancţiunile cum rămâne? 
D-l Ciuciulete – au fost foarte dese cazurile când s-a dat telefon la poliţie, dar pentru ca nu au personal, 

nu are cine să dea amenzi şi să intervină pe teren. Au destule activităţi şi ei. 
 D-şoara Siminiuc – nu e un motiv. Atunci scoatem sacţiunile şi fiecare face ce vrea. 
D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  



HOTĂRÂREA NR. 89 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante şi temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.  

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 90 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea mărimii sporurilor pentru condi ţii de 
muncă pentru Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia . 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 91 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  
pe anul 2018 la Primăria Oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 92 
 
D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din 

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

D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere ( 

D-na Ferescu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 93 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea studiului de oportunit ate şi stabilirea 
formei de gestiune a serviciului de salubrizare a Orasului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Prcsina – dăm către Peisaj Hosta, dar o să se facă ca şi până acum? Nu sunt rezolvate 80% din 

probleme. Au acest regulament, au şi bază legală, dar trebuie o iniţiativă mai bună. Ne plângem de tot felul de 
furnizori externi, dar de această data este vorba despre curtea noastră. Tot aşa vor rezolva problemele de 



salubrizare şi tunderea ierbii? Dacă vă uitaţi puţin la canalul de pe str. Emerich Bartzer, veţi vedea că este plin de 
bidoane. La intersecţia cu Calea Timişorii este o zonă acolo a nimănui, o casă părăsită şi nu intreţine nimeni acel 
canal. Şi nu poţi spune că e la periferie şi nu se vede. Suntem de acord să fie în regulă din punct de vedere legal, 
dar ar trebui puţin presaţi, chiar dacă nu prea au personal şi e păcat că ne plângem de alţi furnizori, iar aici unde 
ţine de noi nu facem ceva. 

D-l Ciuciulete – am avut o discuţie cu d-l Dema şi s-a propus să se cumpere două maşini care aspiră hârtii, 
crenguţe, praf, iar în urma lor e un jet de apă. Sunt puţin cam scumpe, dar merită. Trebuie şi oameni pentru tăiatul 
ierbii pentru că le este greu să facă faţă doar cu trei persoane. 

D-l Meszaros – vis-à-vis de această discuţie, vreau să spun că tinerii din oraşul nostrum au adunat 
gunoaiele, au curăţat străzile. Nu ştiu cine a organizat, dar îi felicit. 

D-şoara Siminiuc – liceul, Rotaract şi Blythswood. 
D-l Niţoi – aceasta este partea juridică. S-au făcut formele de legalizare. Pentru modul de organizare putem 

discuta într-o şedinţă AGA. Noi am făcut economii mari în ceea ce priveşte măturatul stradal. Deocamdată avem 
societatea noastră şi trebuie să dăm aceste hotărâri. 

D-l Tinei – avem două acţiuni: pe timp de iarnă şi pe timp de vară. Pe timp de iarnă, unde se va depozita 
zăpada ca să fie ecologic şi să nu avem probleme, iar pe timp de vară unde se va depozita molozul? 

D-l Toth – vom găsi unde. 
D-l Tinei – Peisaj Hosta îşi asumă activitatea desfăşurată, nu primăria. 
D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 94 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind  înfiin țarea serviciului de salubrizare al Orașului 
Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 95 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea drepturilor de uz şi servituţi de trecere 
asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public al oraşului Jimbolia în favoarea SC NIS PETROL 
SRL. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care nu avizează proiectul de hotărâre.  
D-l Prcsina – am discutat aseară la comisii şi trebuie să îi ajutăm pe toţi agenţii economici şi dacă cei de 

la Nis Petrol au nevoie să traverseze echipamentele pe aceste trasee, aş tinde să spun da, dar în anumite condiţii. 
Dacă tot folosesc bunurile noastre, cu ce ne ajută ei pe noi? Ar putea să refacă anumite părţi din carosabil. Aşa ar 
fi echitabil din partea tuturor. Eu te ajut, dar ajută-mă şi tu pe mine să refac acest traseu. Aşa aş fi pus problema. 

D-şoara Siminiuc – deci i-am aşteptat pe cei de la Nis Petrol să ne refacă carosabilul. 
D-l Prcsina – dacă tot dăm drept de servitute pentru transport, aş vedea o colaborare între cele două părţi. 

Până la urmă, pe noi ne ajută ecea sondă pentru utilizarea energiei electrice? Nu se pune problema. Dacă ne ajutăm 
reciproc este foarte echitabil, decât să îi lăsăm să facă ce vor pe străzile noastre. 

D-şoara Siminiuc – cum îi condiţionăm? 
D-l Prcsina – aş spune că în anumite condiţii. 
D-şoara Siminiuc – aţi văzut obiectul de activitate? ,,Instalaţie de producere a energiei electrice din gaze 

naturale la Sondele 100’’. Poluarea cum va fi? 
D-l Prcsina – aici nu ne putem băga ca şi Consiliu Local. Există Agenţia de Mediu, care conform legii 



impune anumite norme. Nu suntem noi specialiştii care dau avize. 
D-l Tinei – ce spuneţi dumneavoastră, am spus şi eu pe proiectele trecute. Atunci am spus ca măcar 

instituţiile publice din oraş să beneficieze de această energie. Aţi spus că pentru oraş, dar pe hărţile lor suntem 
trecuţi sat. Ei nici măcar nu ştiu unde vine pe hartă Jimbolia. Din punctul meu de vedere cred că ar fi necesar ca 
ei să îşi reamenajeze vechiul punct de sondă. Să nu treacă cu echipamentele prin oraş, mai ales pe străzile inguste 
din Locul Târgului, unde şantieriştii se luptă cu morile de vânt. 

D-l Gorgan – în trecut am avut experienţă cu Nis Petrol. Le-am dat drept de servitute şi ulterior au început 
să sune telefoanele la primărie. Drumurile era înfundate, tiruri blocate, case crăpate pe str. Porumbeilor. Am spus 
şi aseara că din punctul meu de vedere e OK să îi sprijinim, dar nu pe acest tronson. În ceea ce mi-a fost prezentat 
în proiectul de hotărâre, în 85% din cazuri, aceste tiruri vor trece pe drumuri judeţene şi naţionale, dar nu cred că 
se va sări peste Str. Griviţei, Porumbeilor, Ion Creangă. Nu este normal să îi mai lăsam. După ce au crăpat casele, 
am fugit să punem restricţionare de tonaj. Ei nu vor ţine cont prin ce locuri vor trece. Nu v-aş încuraja să faceţi 
acest lucru.  

D-l Ciuciulete – are dreptate d-l Gorgan. Ne vom pune oamenii în cap, dacă vom aproba acest lucru. Ar 
trebui să vină şi să îşi amenajeze drumurile fără să intre prin oraş. 

D-l Gorgan – eu mi-am spus punctul de vedere. Mi s-a recomandat să ridic problema tirurilor care trec pe 
str. Victor Babeş. Am spus că nu există soluţie în momentul de faţă, dar este insuportabil acest transport continu. 
Oamenii, de patru ani duc greul canalizării şi mă mir că mai rezistă. 

D-l Toth – şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca şi locatarii de acolo. Am avut acum două săptămâni o discuţie 
cu d-l primar şi cu cei de la poliţia de frontieră să se facă drumul de centură. Astăzi am vorbit şi cu cei de la 
serviciul urbanism şi ar mai fi o variantă, dar tot prin oraş şi nu cred că e bună. 

D-l Gorgan – chiar dacă vor asfalta, nu este normal. În ţările occidentale tirurile sunt scoase afară. Eu nu 
aş fi de acord. 

D-l Meszaros – eu am observat că nu se respectă tonajul. Când vine o maşină încărcată, îmi tremură casa. 
D-l Ciuciulte – normal sunt cântărite la vamă. 
D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 11 voturi împotrivă (D-l 

Ciuciulete, d-l Corneanu, d-na Ferescu, d-l Flore, D-l Gorgan, d-l Karacsony, d-l Magzar, d-l Meszaros, d-l 
Prcsina, d-şoara Siminiuc şi d-l Tinei) şi trei abţineri (d-l Scrob, d-l Tabeică şi d-l Toth). 

 
D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal “7/a” din strada 

”Recoltei” pentru imobilul aflat în proprietatea do amnei Pop Marinela. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 96 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare habitate acvatice şi amenajare spaţiu de agrement în zona 
lacurilor din Jimbolia”. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 Toth – iar avem o problemă că cineva a fotografiat sumele şi tot ceea ce înseamnă acest proiect şi s-a 

furnizat către Info Jimbolia. Doar cineva de aici putea să facă asta. 
D-l Niţoi – unele date tehnice sunt confidenţiale. Urmează să aibă loc o licitaţie publică şi putem să 

compromitem întreg proiectul. Dacă se ştie preţul, nu se mai poate face o licitaţie obiectivă. S-au fotografiat toate 
sumele şi s-au pus pe facebook. 

D-l Toth – este al doilea caz de acest gen. Nu ştim cine, dar cineva dintre noi. 



D-şoara Siminiuc – doar Consiliul Local are aceste documente? 
D-l Niţoi – şi primăria. 
D-şoara Siminiuc – ambele tabere pot fi acuzate. 
D-l Gorgan – nu vreau să discut pe această temă, desi am văzut postarea şi nu vreau să discut acest aspect, 

dar la cât de frumos este împodobită, nu cred că este partea opoziţiei. Dacă era din partea mea nu suna aşa pompos. 
Legat de acest studiu de fezabilitate, aş vrea să vă sugerez câteva aspecte. Tot în trecut, am învăţat că   aceste 
proiecte trec prin mâna unui juriu, iar cei care au făcut acest studiu au avut câteva scăpări:  

1. Avem un indicator care spune că trebuie să angajăm două persoane cu salariul mediu brut – 2160 lei, 
plus contribuţiile. Dacă este brut, înseamnă că vor lua sub minimul pe economie, pentru că salariul 
mediu brut nu mai este atât. Acest indicator nu îl veţi putea respecta dacă mâine se finanţează proiectul. 

2. Acest proiect îl veţi înainta şi va fi finanţat prin linie transfrontalieră România-Serbia, nu România - 
Iugoslavia. 

3. Al treilea aspect ţine de gramatică. 
D-l Niţoi – eu ţin foarte mult la acest aspect şi la scrierea cu diacritice şi vreau să se consemneze acest 
lucru. 
D-l Toth – am vorbit cu proiectantul să modifice. 
D-şoara Siminiuc – era imperios necesar acest studiu de fezabilitate? Cred că prioritare erau alte 
probleme. 
D-l Gorgan – dacă există atâtea erori, noi ce votăm? 
D-l Toth – studiul de fezabilitate. 
D-l Gorgan – sunt greşeli. 
D-l Toth – s-a consemnat şi se va modifica. 
D-şoara Siminiuc – dar până să ajungă pe masa noastră, nu citeşte nimeni ce scrie? 
D-l Tinei – eu aş sugera să amânăm votul şi când vine varianta corectă, să votăm. 
D-l Toth – nu este timp. Eu zic să votăm ce avem aici. 
D-l Gorgan – ce mă determină să am încredere că se va modifica? 
D-l Niţoi – acest proiect va fi corectat. 
D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere 

(d-şoara Siminiuc) şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 97 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea 
din str. Lorena, nr. 33-35”. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 98 

 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic ”Amenajare popas turistic 
pentru bicicliști în drumul spre punctul de trecere al frontierei Jimbolia România-Republica Serbia”. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 99 



 
D-şoara Siminiuc  prezintă referatul de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local 

Jimbolia nr. 219 din 21.12.2016 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului ,, 
Turul Banatului’’ (Tour de Banat, actonim TdB). 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 100 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Jimbolia în Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul local. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 – în calitate de membru al comisiei juridice, vreau să întreb dacă nu trebuia făcută o propunere, 

care urma să fie votată? Eu nu am văzut nici o propunere. Cine a prezentat situaţia? 
D-l Niţoi – d-l primar. Aţi fost la comisii, de ce nu aţi întrebat? 
D-l Tinei – aseară am făcut parte din comisia de urbanism. 
D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere 

(d-l Tinei) şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 101 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea proiectelor de interes public local pentru care 
se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2018. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 Niţoi – mulţumesc colegului nostrum, d-l Tinei, care a sesizat, că din eroare, s-a trecut suma totală. 

Am rectificat la timp. Aşa se poate lucra constructiv. Dacă o descoperim la timp, o remediem. 
D-l Tinei – mulţumesc, apreciez, dar la art. 2, referitor la ,,Prietenii Semicercului’’, sper să nu ne facem 

de râs faţă de invitaţia din străinătate. 
D-l Toth  – este o problemă între copii. Nu ştiu ce s-a întâmplat între fete, dar sperăm că se va rezolva 

problema. 
D-l Tinei – am înţeles că nu există comunicare între echipele old boys. Aseară am discutat cu jucătoarele 

de handbal şi este o problemă şi acolo. Comunicarea lasă de dorit şi nu mai este mult timp. 
D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 102 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, cuprins în CF 402450, cumpărat în baza 
Legii 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 



adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 103 

 
D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea mărimii sporurilor pentru condi ţii de 

muncă pentru personalul angajat la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 o să fiu împotrivă, în schimb văd că s-a deschis cutia pandorei şi toată lumea vrea bani. Să 

fi ţi echilibraţi la rectificarea din iunie pentru că o să ne trezim la sfârşitul anului că o să se plângă după banii de 
salarii. Ultimele trei luni sunt lăsate descoperite. Nu mi se pare normal să facem bugete mincinoase. Prevăd că o 
să le plătim utilităţile pe ultimele trei luni. 

D-l Niţoi – un infirmier de la cămin este plătit aproape la jumătate faţă de cei de la spital. Nu sunt aceleaşi 
sporuri. Dacă nu facem ceva, vom ajunge să îl desfinţăm. Trebuie să susţinem căminul pentru că este atât de 
necesar pentru bătrânii noştrii. 

D-l Gorgan – a făcut cineva un calcul referitor la aportul financiar? 
D-l Niţoi – la spital ne interesează mai puţin pentru că sporurile nu vin de la noi, dar la cămin este justificat. 
D-l Meszaros – aceste măriri ar trebui să se dea după o evaluare mai concretă a fiecărui angajat. Unii 

merită şi alţii nu. Un medic care operează 30 de pacienţi nu este echitabil cu unul care operează un singur pacient. 
D-l Prcsina – sunt curios, dacă după aceste măriri, serviciile medicale se vor îmbunătăţi. 
D-şoara Siminiuc supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 104 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul de modificare a art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 152 din 27 iulie 2017 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului 
„Cre şterea mobilităţii prin dezvoltare rutier ă în Banat” (Improvement of Banat Connectivity, acronim: 
IBC). 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 105 

 
 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: d-l Prcsina prezintă solicitarea d-lui Olah Marius privind 

emiterea acordului de principiu pentru amplasarea unei căru ţe vieneze, cu roţi, pentru servirea 
cârnaţilor f ăcuţi pe plită electrică (str. Calea Timişorii, nr. 1, ap. 2). 

D-şoara Siminiuc – pe ce perioadă a cerut? 
D-l Niţoi – pe perioada de vară. 
D-şoara Siminiuc supune la vot acordul de principiu, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina – mai avem o problemă: un microbuz care stă parcat pe str. Albinelor. Probabil că şoferul 

locuieşte acolo, dar există interdicţie de tonaj. 
D-l Toth – ne vom ocupa. 
D-şoara Siminiuc – a mai fost ridicată această problemă. 
 



Din partea comisiei de cultură: d-şoara Siminiuc – ce activitate s-a desfăşurat ieri la Casa de cultură? 
Eu nu ştiu ce se întâmplă? 

D-l Toth – este un curs pentru un proiect. 
D-şoara Siminiuc – ce curs? 
D-l Toth – de turism. 
D-şoara Siminiuc – nu trebuie să ştim şi noi? Poate mergeam. Cine finanţează? Am văzut autocar de 

Serbia. 
D-l Toth – este un proiect european pe baza căruia se face acest curs. 
D-l Tinei – este un curs pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale în turism. 
D-şoara Siminiuc – cine este persoana de contact? 
D-l Toth – d-na Takacs. 
 
Se trece la probleme ale primăriei: 
D-l Toth – vreau să anunţ că s-a stropit împotriva căpuşelor şi ţânţarilor şi s-a populat balta cu peşte.  
D-şoara Siminiuc – nu era bine să anunţăm cetăţenii să deratizeze şi ei in curţi? Peştii sunt şi zburători? 

Am vâzut într-o poză că erau aruncaţi în baltă. Eu aş lucra mai cu milă cu ei. 
 
Se trece la diverse: 
D-l Gorgan – când aveţi întâlnire cu cei de la canalizare, vă rugăm să nu le mai permiteţi să treacă cu 

basculantele cu pământ. Nu vreau să intru în polemici, dar puteam să şi fotografiez un camion plin cu pământ de 
la canalizare, pe str. Est şi str. Nord. Mai nou, jimbolienii îşi umple grădinile cu pământ de la ei. E problema lor, 
dar aceste camioane circulă pe drumuri. 

D-l Vasiliu – pe str. Ion Vidu , colţ cu str. Horia, nu se mai poate trece pe trotuar de iarbă şi boscheţi. 
Vecinii m-au rugat să vin în şedinţă şi să spun. Am discutat cu pescarii şi mi-au spus că se percepe o taxă pentru 
că îşi pun cortul la baltă. De ce să mai plătească şi pentru cort dacă plătesc pentru pescuit? 

D-l Toth – scrie în regulament. Ei ştiu regulile mai bine decât noi. 
D-l Vasiliu – am venit şi luna trecută cu aceeaşi problemă, cu containerul acela din centru, care este tot 

acolo. Ori are contract cu primăria şi nu puteţi face nimic, ori este abuziv. Dacă este abuziv, să meargă d-l Dema 
să îl ia şi nu are decât să îl caute şi atunci aflăm cine e. 

D-l Toth – se rezolvă. 
D-l Vasiliu – aşa a zis şi d-l primar şi nu s-a rezolvat. Referitor la trotuarul din faţa Bisericii: de ce a plătit 

primăria?  Trebuia refăcut de firma cu canalizarea – Marconstruct. 
D-l Toth – care trotuar? 
D-l Vasiliu – podeţul de la Biserica Ortodoxă. 
D-l Toth – de la primărie nu s-au dat bani. S-a obţinut o sponsorizare. 
D-l Vasiliu – avem cetăţeni care nu îşi pot tunde iarba din  faţa casei pentru ca suferă de un handicap. De 

ce nu se trimite de la Peisaj Hosta? 
D-l Toth – dacă d-l Dema este solicitat, merge, dar are un tarif pe m². 
D-l Vasiliu – trebuie să plătească? 
D-l Toth – sigur. 
D-l Vasiliu – şi cei care nu au posibilităţi? 
D-l Toth – nu există. 
D-l Vasiliu – referitor la punctul şase de pe ordinea de zi, cu maşinile pe care vreţi să le achiziţionaţi: 

exista una care se plimba prin oras. Unde este? 
D-l Toth – nu face faţă. Se înfundă. 
D-şoara Siminiuc – este plin de gunoaie pe str. Tudor Vladimirescu, spre cimitir. Arată jalnic. Când veţi 

plomba şoselele, pe str Mărăşeşti şi celelalte? 
D-l Toth – în toamnă. 
D-şoara Siminiuc – nu este corect. Copertina la cimitir când se instalează? 
D-l Toth – săptămâna viitoare. 



D-şoara Siminiuc – pe str. Ştefan cel Mare sunt acele cămine cu pământ şi pânză. Au trei metrii. De un 
an stau aşa. Nu le-a văzut nimeni? Ce mai facem cu câinii? Pistele de biciclete sunt străpunse de iarba. 

D-l Toth - nu sunt finalizate. Trebuie reparate. 
D-şoara Siminiuc – terenul de lângă grădiniţa de pe str. Mărăşeşti al cui este? 
D-l Toth – Wittronic. 
D-şoara Siminiuc – este plin de gunoi şi pământ. 
D-l Scrob – este proprietate privată şi pot face ce vor. Poate vor să îşi înalţe terenul. 
D-l Prcsina – ne plângem de câini şi pe bună dreptate. Nu o să scăpăm niciodată. De ce nu îi eutanasiem? 
D-l Tinei – nu ne lasă legea. 
D-l Prcsina – de ce nu ridicaţi problema la un nivel mai înalt, să schimbăm legea. Vin cetăţenii şi se plâng 

pe bună dreptate. 
D-şoara Siminiuc – la nivel de ţară trebuie făcut curăţenie. Pe str. George Enescu, lângă ANL este groapă 

de gunoi de zile întregi. 
D-l Tinei – d-le secretar, suntem sau nu posesorii campusului? 
D-l Niţoi – suntem posesorii terenului, dar clădirea nu este finalizată şi nu este în patrimoniul oraşului. 

Am încercat să îl pasăm către ANL, dar răspunsul a fost că nu sunt de acord să îl preia. 
D-l Tinei – exact asta spuneam, că noi nu ştim să fi existat o comisie de preluare. 
D-l Gorgan – cu tot respectul, e bine că s-a avut intenţia de a trece clădirea de la Ministerul Educaţiei la 

ANL, dar ştiam cu toţii că răspunsul va fi nu. 
D-l Ciuciulete – cei de la ENEL au un program de curăţare a cablurilor electrice. Taie pomii care ajung 

la cabluri şi le lasă jos. Să le adune ei sau să plătească să le ia de la Peisaj Hosta. 
D-l Tinei – dacă li s-a permis până acum, îşi vor permite şi în continuare. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-şoara Siminiuc 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.    
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