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

HOTĂRÂRE 
privind transformarea unui post vacant pe durată determinată şi scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 4570 din 14.95.2018 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune aprobarea transformării unui post vacant pe durată determinată şi scoaterea 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 următorului post vacant existent la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

-  din Economist I A, la Birou Financiar Contabil, poz. 171 din Statul de funcţii,  în Aistent 
balneofizioterapie, la Compartiment Recuperare, medicină fizică şi balneologie la  Secţia Medicină 
Internă din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 

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

- Fiziokinetoterapeut la Secţia Medicină Internă - Compartiment Recuperare, medicină fizică şi 
balneologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 31 din Statul de funcţii, post 
vacant; 

- Ingrijitoare la Farmacia cu circuit închis din  cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, poz. 127 
din Statul de funcţii, post vacant; 

- Medic specialist pediatrie la Compartiment Pediatrie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia, poz. 35 din Statul de funcţii, post temporar vacant. 

 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; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 

       Nr.   107  din 24 mai                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                Tinei Valentin  
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5352 din 21.05.2018 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se 

propune rectificarea bugetului local pe anul 2018; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din  

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2018, după cum urmează: 
                                                                                       -mii lei- 
         COD  TRIM II 
VENITURI – TOTAL            209,60 
1. Impozit şi taxa pe clădiri      070201       10,00 
2.Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor 
    publice        360205     182,94 
3.Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului 
    privat al statului sau al UAT     390207         5,46 
4.Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare   480211       11,20 
     
CHELTUIELI – TOTAL            209,60 
1. Asigurări şi asistenţă socială     6802              182,94 
 - cheltuieli de personal     680210          132,00 
 - bunuri şi servicii      680220       50,94 
2. Agricultura       8302        10,00 
 - bunuri şi servicii      830220       10,00 
3. Transporturi       8402                16,66 
 - proiecte cu finanţare FEN     840258              11,20 
 - cheltuieli de capital      840271         5,46 
 

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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului tehnic ”Reabilitarea străzilor adiacente Drumului Naţional 59 C  

din Jimbolia” 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5199 din 08.01.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic ”Reabilitarea străzilor adiacente 
Drumului Naţional 59 C  din Jimbolia”; 

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 ”Reabilitarea străzilor adiacente Drumului Naţional 59 
C  din Jimbolia”, întocmit de către S.C. Euroengineering Timişoara S.R.L.-D., conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – 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; 
- Compartimentelor de specialitate ineteresate. 
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        CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabilitare drumuri de acces la 

Drumul Naţional DN59C”, precum şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5336 din 17.05.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabilitare drumuri de 
acces la Drumul Naţional DN59C”, precum şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei; 

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 drumuri de 
acces la Drumul Naţional DN59C” întocmită de SC EUROENGINEERING TIMIŞOARA SRL-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 investiției este de 2.178.496,88 lei (TVA inclus), din care C+M 1.963.500 
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; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 
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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 

,,Muzeu în aer liber: Domeniul Csekonics – Faza SF” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr. 5246 din 17 MAI 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei ,,Muzeu în aer liber: Domeniul Csekonics – Faza SF”; 

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 ,,Muzeu în aer liber: Domeniul 
Csekonics – Faza SF”, realizat de S.C. EUROENGINEERING TIMIŞOARA S.R.L-D 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: 1.483.816,604 lei, din care C+M: 1.234.276,987 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; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 



 
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. 5335 din 17.05.2018 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 administraţiuei publice locale 

nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

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

a) Primă înscriere în CF: 
- Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. De366/4; 
- Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. De728; 
- Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. De823; 
- Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. Dp222. 
    b) Rectificare suprafaţă teren: 
- Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 403662 Jimbolia, nr. topo  2439/1/1, din 6.432 mp în 4.310 
mp; 
    c) Dezlipiri: 

           - Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 403662 Jimbolia, nr. topo  2439/1/1, în 2 parcele: Lot   1 -  
4.156 mp şi Lot 2 – 154 mp; 
 - Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 403663 Jimbolia, nr. topo  2439/1/2, în 2 parcele: Lot   1 -  
1.367 mp şi Lot 2 – 233 mp. 

    d) Alipiri: 
- Imobil în orașul Jimbolia, înscris în CF nr. 400036 Jimbolia, cu Lot 2, în suprafață de 154 mp (rezultat 
din dezlipirea imobilului înscris în CF  nr. 403662 Jimbolia) cu Lot 2 în suprafață de 233 mp (rezultat din 
dezlipirea imobilului înscris în CF  nr. 403663 Jimbolia), rezultând un Lot NOU 1  în suprafaţă de 1.487 
mp, în vederea concesionării suprafeţei de teren 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; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 
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                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a suprafeţei de 2.000 mp din 
totalul de 14.195 mp, situată în Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 401193, nr. topo. 
401193, pentru amenajare zonă depozitare materiale de construcţii  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5579 /16.05.2018 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a suprafeţei 
de  2.000 mp din totalul de 14.195 mp, situată în Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 401193, 
nr. topo. 401193, pentru amenajare zonă depozitare materiale de construcţii; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii,  a suprafeţei de 2.000 mp din totalul de 14.195 mp, 
situată în Oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscrisă în CF nr. 401193, nr. topo. 401193, pentru amenajare 
zonă depozitare materiale de construcţii; 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea realizării unei căi de acces la terenul înscris în CF nr. 404515 Jimbolia, nr. topo. 
404515, pe care se realizează Planul Urbanistic Zonal ,,Amenajare zonă de agrement – Pescuit 
sportiv’’ 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5333 din 22.05.2018 al Serviciului urbanism şi  
amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea realizării unei căi de acces la terenul înscris în CF 
nr. 404515 Jimbolia, nr. topo. 404515, pe care se realizează Planul Urbanistic Zonal ,,Amenajare zonă de 
agrement – Pescuit sportiv’’; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. „c” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă realizarea unei căi de acces la terenul înscris în CF nr. 404515 
Jimbolia, nr. topo. 404515, pe care se realizează Planul Urbanistic Zonal ,,Amenajare zonă de agrement – 
Pescuit sportiv’’. 

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 urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
 -   S.C. MADA S.R.L; 
 -   Serviciilor de specialitate ineteresate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă de lei 
sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite 
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 4075  din   18 aprilie 2018  a Serviciului impozite şi taxe locale prin care se  propune 
indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând cont de prevederile art. 491 şi art. 494, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. – Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, începând cu data de 01.01.2019; 
 Art. 2 . – Se aprobă  actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) 

din  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
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, Integreare Europeană şi Relaţii Internaţionale, 
Relaţii Publice  

- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciul buget-contabilitate; 
- Serviciilor de specialitate interesate; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea unei garanţii în cuantumul unui salariu minim pe economie care urmează să 
fie depusă, într-un cont special, de către chiria şi, la semnarea contractului de închiriere a 
apartamentelor din blocurile ANL  

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5179 din 15 mai 2018 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale prin care se 
propune stabilirea unei garanţii în cuantumul unui salariu minim pe economie care urmează să fie 
depusă, într-un cont special, de către chiriaşi, la semnarea contractului de închiriere a apartamentelor din 
blocurile ANL; 

 Ţinând cont de prevederile art. 1824 – 1835 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
secţiunea a 2-a, Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor, republicată şi actualizată; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se stabileşte garanţia în cuantumul unui salariu minim pe economie care urmează să fie 
depusă într-un cont special, de chiriaşi, la semnarea contractului de închiriere a apartamentelor din 
blocurile ANL. 

Art. 2. – Garanţia prevăzută la art. 1 se va restitui în momentul părăsirii locuinţei, dacă nu este 
necesară folosirea acesteia pentru achitarea unor facturi restante sau pentru repararea unor distrugeri 
provocate de chiriaş. 

Art. 3. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 20.06.2013 se va abroga. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget contabilitate; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale; 
- Cetăţenilor prin afişare; 
- Compartimentelor de specializare interesate. 

Nr.   116   din 24 mai 2018                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                                Tinei Valentin                       
                                                  
                                  
                                         CONTRASEMNEZĂ, 
      SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 



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

 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, 
str. Ion Slavici, nr. 109, cuprins în C.F. nr. 402364, nr. topo. 1801, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5183 din  15.05.2018 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului din oraşul Jimbolia, 
str. Ion Slavici, nr. 109, cuprins în C.F. nr. 402364, nr. topo. 1801, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Holovati Cornelia şi Holovati Ion, 
terenul aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 109, cuprins în C.F. nr. 402364, nr. topo. 
1801, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 390 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. Terenul poate fi închiriat, concesionat, vândut altor persoane, la solicitare, în condiţiile legii. 
De asemenea, poate fi folosit în orice fel pentru interesul public. 

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; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 



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

 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Ion 
Slavici, nr. 110/a, cuprins în C.F. nr. 402053, nr. topo. 1331, 1332, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5183 din  15.05.2018 al Serviciului impozite şi taxe locale  
prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului din oraşul Jimbolia, str. Ion 
Slavici, nr. 110/a, cuprins în C.F. nr. 402053, nr. topo. 1331, 1332, 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 Veress Erszebet terenul aferent imobilului 
situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 110/a, cuprins în C.F. nr. 402053, nr. topo. 1331, 1332, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 247 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. Terenul poate fi 
închiriat, concesionat, vândut altor persoane, la solicitare, în condiţiile legii. De asemenea, poate fi folosit în orice 
fel pentru interesul public. 

 
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; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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   SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Spre 

Nord, nr. 55, cuprins în C.F. nr. 405787, nr. topo. 1515, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5182 din  15.05.2018 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului din oraşul Jimbolia, Spre Nord, 
nr. 55, cuprins în C.F. nr. 405787, nr. topo. 1515,  cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Ţepeş Liliana Valerica şi Ţepeş Ion terenul 
aferent imobilului situat în Jimbolia, Spre Nord, nr. 55, cuprins în C.F. nr. 405787, nr. topo. 1515,  cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 185 mp. 
Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 27 mp curte şi – mp grădină va plăti în continuare chirie sau poate să îl 
cumpere conform actelor normative în vigoare. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra terenului prevăzut la 
art. 1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului 
obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat. Terenul poate 
fi închiriat, concesionat, vândut altor persoane, la solicitare, în condiţiile legii. De asemenea, poate fi folosit în 
orice fel pentru interesul public. 

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; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 

2018 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatele nr. 5190 din 16.05.2018 şi  nr. 5234/1 din 17.05.2018 prin care se propune 

modificarea şi completarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2018, pentru 
a fi cuprinsă în agenda cultural-sportivă a judeţului Timiş; 

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 redistribuie de la punctul 3. – Restaurare şi conservare piese de patrimoniu, 

suma de 400,00 lei şi de la punctul 27. – LITER(R)A – simpozion de ceramică Raku, suma de 
250,00 lei către punctul 2 - ,,In memoriam Stefan Jäger – In memoriam Maria Schulz’’ ; 

Art. 2. – Se redistribuie de la punctul 23. – Zilele Jimboliene-ediţia a XXI-a, suma de 
15.000,00 lei astfel : 

a. suma de 8.000,00 lei către punctul 48. – Festivalul ,,Jimbo Blues’’- ediţia a XVI-a; 
b.  suma de 7.000,00 lei către Festivalul ,, Cântecele României’’- din cadrul Zilelor 

Jimboliene. 
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; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 
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            SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea primei înscrieri în cartea funciară şi trecerea unor imobile în domeniul 
public al oraşului Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5358 din 21.05.2018 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială şi registru 

agricol prin care se propune aprobarea primei înscrieri în cartea funciară şi trecerea unor imobile în 
domeniul public al oraşului Jimbolia; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire a terenurilor preluate abuziv în perioada regimului communist din România; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă prima înscriere în cartea funciară şi trecerea unor imobile în domeniul public 

al oraşului Jimbolia, după cum urmează: 
- Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. DE 235/3/1, în suprafaţă măsurată de 6.407 mp, 
nr. nou 405821; 
- Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. DE 235/3/2, în suprafaţă măsurată de 10.261 
mp, nr. nou 405822. 
     
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, amenajarea teritoriului şi registru agricol; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2018 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5390 din 22.05.2018 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2018; 
Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu prevederile  

incidente din OUG nr. 34/2006; 
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. „d” şi  art. 45 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2018 din bugetul local, după cum 
urmează : 
- La Cap. A – Lucrări în continuare, se introduce un punct nou 11 – Amenajare platformă pavată, în 
valoare de 5,46 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 2.583,46 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 
8.618,46 mii lei.   

                                    

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

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

relaţii publice; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 
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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 

”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr. 5391 din 22 mai 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”; 

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 ”Reabilitare, modernizare şi 
dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”, realizat de S.C. DROMCONS  S.R.L, 
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: 10.285.129,72 lei, din care C+M: 7.827.761,21 LEI 
(inclusiv TVA). 
 Art.3.  - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 87 din 
18.04.2018; 

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; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 
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CONTRASEMNEAZĂ  
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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. George 
Enescu, nr. 9” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr. 5447 din 23 mai 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției  ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – 
clădirea din str. George Enescu, nr. 9”; 

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. George Enescu, nr. 9”, 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: 1.666.585,84 lei, din care C+M: 1.026.567,34 LEI 
(inclusiv TVA). 
 Art.3. - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 88 din 
18.04.2018; 

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; 
- Setviciilor de specialitate interesate. 
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CONTRASEMNEAZĂ  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 mai 2018 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Tinei Valentin. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diell Jimbolia participă: d-şoara Cîrlig, d-na Buciuman. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  269  din 17.05.2018. 

 
ORDINE DE ZI 

 

1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul I al anului 2018. 
2. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant pe durată determinată şi scoaterea la concurs a 

unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, republicată şi aprobarea Contractului de comodat – cadru. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic ”Reabilitarea străzilor adiacente Drumului 

Național DN59 din Jimbolia”. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Reabiliitare 

drumuri de acces la  Drumul Național DN59C - Servicii”, precum și indicatorii tehnico-economici ai 
investiției. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției ”Muzeu în aer liber: Domeniul Csekonics”. 

8. Proiect de hotărâre privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a terenului de 2000 mp 

înscris în CF nr. 401193,nr. topo.401193 pentru amenajare zonă depozitare materiale de construcții. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  accesului la terenul pe care se realizează Planul Urbanistic Zonal – 

Amenajare zonă de agrement-pescuit sportiv. 
11. Proiect de hotărâre privind infiinţarea unei parcări în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 2-4. 
12. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea limitelor 
amenzilor stabilite conform legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei garanţii în cuantumul unui salariu minim pe economie care 
urmează să fie depusă, într-un cont special, de către chiriaşi, la semnarea contractului de închiriere a 
apartamentelor din blocurile ANL. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 109, cuprins în C.F. nr. 402364, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 110/a, cuprins în C.F. nr. 402053, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 55, cuprins în C.F. nr. 405787, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 



17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pe 
anul 2018. 

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

20. Diverse.                                  
 

Plus la ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea primei înscrieri în cartea funciară şi trecerea unor imobile în 
domeniul public al oraşului Jimbolia.  
2. Proiect de hotărâre privind  modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2018 din bugetul local. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”. 
4. 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. George 
Enescu, nr. 9”. 

 
  Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 106 din 24 mai 2018 preşedinte de şedinţă  
este d-l Tinei Valentin. 

D-l Tinei supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Tinei  supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 26 aprilie 2018 care se aprobă cu 16 
voturi pentru şi o abţinere (d-şoara Buduran). 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi d-na Buciuman prezintă pe scurt raportul de activitate al Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia pentru trimestrul I al anului 2018. 

 - Veniturile totale realizate au fost în valoare de 3.929.212 lei, iar cheltuielile totale realizate au fost de 

4.419.064 lei. Soldul la trezorerie la data de 31.03.2018 este de 787.623 lei şi se constituie din: venituri din 

contractul cu CASS – 43.253 lei, sume din excedentul anului 2017 – 579.445 lei, donaţii – 109.567 lei şi venituri 

proprii – 55.358 lei. Din analiza execuţiei, rezultă o creştere atât a plăţilor, cât şi a cheltuielilor în anul 2018 faţă 

de 2017. Creşterea  se înregistrează la cheltuieli de personal şi la cheltuieli materiale. Cheltuielile de personal 

au crescut cu 28%, iar cheltuielile materiale cu 25,4% faţă de anul trecut. Din totalul de cheltuieli s-au efectuat 

plăţi pentru cheltuieli de personal – 74,6%, cheltuieli materiale – 23,3% şi cheltuieli de capital 2,10%. S-au 

efectuat plăţi din venituri obţinute din contractul cu CASS Timiş în valoare de 3.397.783 lei; din veniturile 

obţinute din contractul încheiat cu DSP Timiş – 96.270 lei; din subvenţii de la bugetul local – 120.000,00 lei; din 

donaţii în bani – 128.300 lei şi din veniturile proprii s-a achitat suma de 760 lei, reprezentând o diferenţă de 

preţ din achiziţia unui frigider de produse sanguine. 

 D-l Ciuciulete – diferenţele de incasat le-aţi recuperat? 
 D-na Buciuman – da, în aprilie. 
 D-na Ferescu – de unde apar diferenţele mari dintre plăţile efectuate şi cheltuieli? 
 D-na Buciuman – consumul poate să fie mai mare decât plata. Cheltuiala înseamnă un consum, iar plata 
o aprovizionare. 

 
D-l Tinei prezintă referatul privind transformarea unui post vacant pe durată determinată şi 

scoaterea la concurs a unor posturi 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-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 107 



 
D-l Tinei prezintă referatul privind rectificarea bugetului local 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 Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 108 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei 
cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, republicată şi aprobarea 
Contractului de comodat – cadru. 
  Acest punct de pe ordinea de zi nu s-a mai discutat rămânând să fie reluat în şedinţa următoare. 

 
D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic ”Reabilitarea străzilor 

adiacente Drumului Național DN59C 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 Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 109 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii ”Reabiliitare drumuri de acces la  Drumul Național DN59C - Servicii”, precum și indicatorii 
tehnico-economici ai investiției. 

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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 110 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Muzeu în aer liber: Domeniul Csekonics”. 

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 – pare un proiect drăguţ, dar nu sunt de acord deoarece consider că acel parc trebuie să 

fie al jimbolienilor, să fie cu verdeaţă, cu locuri de joacă. Se pare că ţările învecinate îşi fac la noi în curte tot ce 
doresc ei şi nu mi se pare normal. De ce să punem în miniatură biserica când putem vedea originalul? Gara o pot 
vedea la fel. De ce să nu facem locuri de joacă pentru copii, locuri de recreere pentru adulţi? Parcul trebuie să fie 
îngrijit, nu un muzeu unde va veni o data pe săptămână un trecător sau un vizitator. 

D-l Ciuciulete – nu înţeleg cum interpretează d-şoara Siminiuc. Nimeni nu spune să facem machete. Vă 
rog să mergeţi să vizitaţi muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Muzeul în aer liber se face pentru cultura 
generală a copiilor, a generaţiei viitoare. 

D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere (d-şoara 
Siminiuc) şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 111 
 



D-l Tinei 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 – care sunt aceste clădiri? 
D-l Postelnicu – din referat reiasă că sunt drumuri de exploatare, drumuri agricole de pe raza localităţii. 
D-şoara Siminiuc – in care zonă? 
D-l Postelnicu – sunt schiţe. Sunt drumurile de exploatare către Checea şi Grabaţ. 
D-şoara Siminiuc – trebuia sa fie notate. Sau este secret? 
D-l Postelnicu – sunt notate. Nu este secret. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 112 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a terenului 
de 2000 mp înscris în CF nr. 401193,nr. topo.401193 pentru amenajare zonă depozitare materiale de 
construcții. 

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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 113 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  accesului la terenul pe care se realizează Planul 
Urbanistic Zonal – Amenajare zonă de agrement-pescuit sportiv. 

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 – este vorba despre balta aceea la ieşire din Jimbolia, pe partea dreaptă. Ca să poţi intra de 

pe drumul national, îţi trebuie un drum de acces. Pe partea stângă a bălţii este păşune şi nu este permisă trecerea. 
D-l Postelnicu – acolo se lucrează la un PUZ şi este nevoie şi de avizul Consiliului Local. 
D-l Gorgan – trebuie să spunem că S.C. MADA S.R.L. a concesionat acea baltă fără drum de acces, iar noi 

oferim un aviz să obţină acel PUZ.  
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 114 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind infiin ţarea unei parcări în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 2-
4. 

D-l Niţoi – Am considerat că momentan nu este nevoie de o hotărâre, deoarece deocamdată nu aprobăm 
nici un studiu, dar avem nevoie de un aviz de principiu pentru a putea demara începerea acelei parcări. 

D-l Postelnicu – a avut loc o certă între două persoane din cauza parcării improvizate, iar în urma sesizării 
am hotărât să facem demersurile pentru ca ea să intre în legalitate, pentru că este utilă. Pentru ca parcarea să fie cu 
acte în regulă, trebuie să demarăm procedura şi să facem o solicitare către CNADNR. 

D-şoara Siminiuc – înseamnă că fiecare poate să îşi facă în faţa casei, tot ce doreşte, iar apoi vine cu 
documentaţia să facem noi demersurile pentru legalitate. D-l Lae consideră că acea parcare este privată. Eu mi-am 
pus bicicleta acolo şi mi-a zis să o iau că este parcarea lui. 

D-l Postelnicu – cu această ocazie rezolvăm toată această problemă. 
D-şoara Siminiuc – este de ani de zile. De ce nu s-a verificat până acum? Nu este singura problemă. 



D-l Tinei solicită emiterea unui acord de principiu pentru înfiintarea unei parcări în Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 2-4, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Tinei prezintă referatul privind indexarea cu rata infla ţiei a impozitelor şi taxelor locale care 

constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea 
limitelor amenzilor stabilite conform legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 115 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind stabilirea unei garanţii în cuantumul unui salariu minim pe 
economie care urmează să fie depusă, într-un cont special, de către chiria şi, la semnarea contractului de 
închiriere a apartamentelor din blocurile ANL. 

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 – pentru chiriaşii oneşti, să ţină un salariu minim pe economie într-un cont special, iar 

după 5 ani să nu aibă valoare, nu mi se pare correct. M-am uitat în Codul Civil şi nu scrie că avem dreptul legal să 
reţinem această garanţie. 

D-l Ciuciulete – nu există două categorii de chiriaşi: chiriaşi de bun augur şi chiriaţi incorecţi. Intră toţi 
într-o singură categorie. Mulţi au plecat de acolo şi au rămas facturi neachitate. Din suma aceea se vor achita aceste 
facturi. 

D-l Gorgan – ca şi instituţie publică trebuie să îţi tragi datoriile lăsate în urmă de chiriaşi. Cu un salariu 
minim pe economie nu cred că îţi permiţi să stai într-un bloc ANL, deoarece costurile sunt foarte mari. Din dorinţa 
de a obţine o locuinţă, mulţi nu îşi dau seama cât de mari sunt costurile, iar chiriile s-au ridicat.  

D-l Postelnicu – este o măsură de garanţie. 
D-l Niţoi – înţelegerea dintre părţi este prevăzută în multe articole din Codul Civil. Dacă nu îţi convine un 

contract de închiriere, nu îl închei. Nu o facem din rea voinţă, ci din experienţa unor ani. 
D-na Ferescu – cu cei aflaţi deja sub contract cum vom proceda? 
D-l Niţoi – se va face un act additional. 
D-l Gorgan – din trecut se percepe o taxă de 1000 lei, iar acum o majorăm. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 116 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 109, cuprins în C.F. nr. 402364, cumpărat în baza Legii nr. 
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-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 117 
 



D-l Tinei prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 110/a, cuprins în C.F. nr. 402053, cumpărat în baza Legii nr. 
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-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 118 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 55, cuprins în C.F. nr. 405787, cumpărat în baza Legii nr. 
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-l Tinei  – terenul acesta a mai fost discutat în şedinţă. Au vrut să facă casă şi nu a primit acordul vecinilor. 
D-l Niţoi – acum este vorba despre terenul de sub casă. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 119 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind modificarea şi completarea Agendei cultural-sportive a 
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-şoara Siminiuc – ce activităţi s-au desfăşurat în cadrul evenimentului  ,,In memoriam Stefan Jäger – In 

memoriam Maria Schulz’’? V-am rugat să ne prezentaţi un raport de activitate pentru fiecare eveniment. Ce s-a 
desfăşurat de 1600 de lei? 

D-l Ciuciulete – aceste sume nu trebuie neapărat cheltuite. Ele se redistribuie către alte evenimente dacă 
nu se cheltuie. 

D-şoara Siminiuc – cât la % dă Consiliul Judeţean din sumele pe care noi le cerem? 
D-l Gorgan – de obicei 50%. 
D-l Postelnicu – s-a închiriat o sală expoziţională cu expoziţie tematică la Bucureşti, cu lucrările Stefan 

Jäger. S-au cheltuit bani pentru transport şi plus o slujbă religioasă la biserică. 
D-şoara Siminiuc – eu nu am ştiut de această activitate: ,,In memoriam Stefan Jäger – In memoriam Maria 

Schulz’’. Această activitate de desen ,,In memoriam Maria Schulz’’ a fost creată de mine şi nu am înţeles de ce a 
dispărut pentru ca eu fac cu copiii această activitate de câţiva ani. 

D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 120 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară şi trecerea unor 
imobile în domeniul public al 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 – în ce zonă sunt aceste drumuri? De ce nu este notată şi adresa poştală? 
D-l Toth – este vorba despre drumurile dinspre vamă. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 121 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2018 din 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 122 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”. 

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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 123 
 

D-l Tinei 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. 
George Enescu, nr. 9”. 

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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 124 
 
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
D-l Prcsina – am fost să văd în ce stadiu este piaţa şi am înţeles că în iunie se va face recepţia. Aş avea 

rugămintea ca măcar în zilele de sâmbătă sau miercuri când se organizează piaţă, să se semnalizeze şi izoleze 
lucrările. Este o activitate comercială şi ar trebui să fie semnalizată cu panouri, care să nu permită trecerea prafului. 
În momentul în care se va face recepţia, ar fi bine să fie prezent şi un reprezentant din partea comisiei de urbanism. 

 
Se trece la probleme ale primăriei: 
D-l Postelnicu – vreau să vă supun acordului de principiu cu privire la acceptarea cheltuielilor de 

administrare şi întreţinere a unui viitor bazin şcolar acoperit, pe care Consiliul Judeţean Timiş urmează să îl 
construiască în Jimbolia. În urma discuţilor pe care le-am avut la Consiliul Judeţean, ne-au solicitat un acord de 
principiu din partea primăriei. Am considerat că este oportun şi indicat să supun atenţiei acest acord de principiu în 
plenul Consiliului Local Jimbolia. Bazinul va fi făcut de Consiliul Judeţean şi predat către noi la un momentdat, la 
finalizare. 



D-l Prcsina – îl preluăm imediat sau după o anumită perioadă de timp? Rămâne în patrimoniul Consiliului 
Judeţean sau intră în patrimoniul nostru? Dacă îl vor administra ei, vor putea face contracte cu oricine doresc. 

D-l Postelnicu – conform licitaţiei, perioada de garanţie poate fi de doi sau mai mulţi ani. 
D-l Gorgan – noi avem o contribuţie în acest proiect? 
D-l Postelnicu – nu avem. 
D-l Niţoi – noi punem terenul la dispoziţie  şi ei se ocupă de restul. 
D-l Tinei solicită emiterea unui acord de principiu cu privire la acceptarea cheltuielilor de administrare şi 

întreţinere a unui viitor bazin de înnot care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Postelnicu – în rest, problemele sunt aceleaşi. Ne confruntăm cu lucrările de canalizare.. Lucrăm cu 

colegii şi cu consultanţii pentru depunerea SF-urilor şi proiectelor pe POR. Avem în plan reabilitarea trotuarelor, 
reabilitarea teatrului de vară. Acestea sunt proiectele care urmează să le depunem. 

D-l Prcsina – pe str. Emerich Bartzer este surpată zona pe ambele sensuri. 
D-l Postelnicu – vom face un inventar si vom rezolva. 
D-l Prcsina – pe str. Hammerstein este o groapă destul de adâncă şi vă rugăm să ne ajutaţi să o acoperim. 

Este periculoasă. 
D-l Postelnicu – săptămâna viitoare sperăm să semnăm contractul pentru plombări. O să începem cu str. 

Moţilor. Vom asfalta şi pe str. Ştefan Cel Mare. 
D-l Meszaros – este o problemă şi cu aşa ,,zişii’’ furnizori de lemne, care nu au autorizaţii şi nu eliberează 

chitanţe sau facturi. Vă rog să informaţi ceea ce se întâmplă. 
D-l Postelnicu – o să sesizăm poliţia. 
D-şoara Siminiuc – de ce a avut întâietate trotuarul de pe str. Mărăşesti faţă de alte trotuare? 
D-l Postelnicu – punctează mai bine pe axa de finanţare zonele de la marginea oraşului. 
D-şoara Siminiuc – nu era prioritar acolo. 
 
Se trece la diverse: 
D-l Vasiliu – felicitări executivului sau pentru cei care au luat acel container din centrul oraşului. Aş vrea 

să ştiu dacă s-au mai ridicat câini pentru că sunt foarte mulţi. 
D-l Toth – s-au mai ridicat. 
D-l Vasiliu – am înţeles că angajaţi din cadrul primăriei umblă pe străzi pentru a vedea problema gazonului 

şi boscheţilor. Au un raport faţă de dumneavoastră? Dacă nu au un raport, eu până luni pot să vă aduc unul. Sunt 
trotuare unde nu se poate circula. Gurile de canal s-au lăsat şi nu se mai poate intra pe străzi cu maşina. 

D-l Toth – verificăm. 
D-şoara Siminiuc – am văzut că pe centru s-au efectuat câteva marcaje pietonale. În Futok când se vor 

efectua? S-a promis de acum jumătate de an. Ce măsuri s-au luat de-alungul timpului pentru a preveni inundaţile? 
Când au fost inundaţii, acum o lună de zile, s-a extras doar apa din două locaţii. Cine a plătit acele lucrări? 

D-l Toth – primăria. 
D-şoara Siminiuc – de ce doar la două locaţii? 
D-l Toth – cei care au solicitat ajutorul, l-au primit. 
D-l Ciuciulete – acolo tot terenul este în pantă şi toată apa se adună acolo. 
D-şoara Siminiuc – de atâta vreme e această problemă. Canalele sunt înfundate şi mizerabile. 
D-l Ciuciulete – ieri, în jurul orei 18.00, am vrut să merg la poliţie şi să depun o sesizare scrisă pentru 

sustragere de documente dintr-o instituţie publică. Mapa d-şoarei Siminiuc era goală pentru că a luat toate 
documentele acasă. Nu se face aşa ceva. Şedinţele de comisii se ţin pentru lămuriri. Documentele sunt puse la 
dispoziţia consilierilor pentru a putea fi studiate aici. Nu toate referatele care le avem se aprobă. Unele se scot sau 
nu sunt complete. Dacă se mai întâmplă o dată aşa, vă dau cuvântul meu că fac sesizare. După ce sunt aprobate, le 
puteţi lua acasă. 

D-şoara Siminiuc – eu pot să le filmez şi tot le citesc acasă. 
D-l Tinei  – dumneavoastră puteţi face sesizarea, dar eu vă spun că toate hotărârile pot fi puse pe site, pentru 

că sunt documente publice, nu secrete. 



D-l Niţoi – toate documentele care sunt puse în mape sunt publice, mai puţin actele personale ale cetăţenilor. 
Este recomandat să se citească mapele aici, în sensul de a nu se lua aceste documente personale acasă. Unele 
proiecte de hotărâri sunt obligatoriu date publicităţii, dar celelalte sunt confidenţiale până la aprobarea lor. 

D-şoara Siminiuc – voi răspunde dacă se întâmplă ceva. 
D-l Prcsina – trebuie să ţineţi cont şi în cazul în care există valori contractuale care nu trebuie divulgate 

către terţe persoane. 
D-şoara Siminiuc – luna trecută  v-am sesizat că nu sunt capace pe str. Ştefan cel Mare. Ce aţi rezolvat? 
D-l Toth – s-a sesizat către Aquatim. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Tinei 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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        Tinei Valentin 
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 Niţoi Ionel 

 
 


