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

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
„Realizare parcare şi alei primărie”  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6324 din 18.06.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
„Reabilitare parcare şi alei primărie” ; 

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 al investiţiei „Realizare parcare şi alei primărie” , întocmit 
de către S.C. Eurofunction 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 este de  481.296,26  lei (TVA inclus) ), din care C+M: 
436.433,26 lei (TVA inclus); 
 Art. 3. - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 12 din 25.01.2018; 
 Art. 4. – 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; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
Nr.  126    din   22 iunie 2018                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                         Tinei Valentin 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

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

”Reabilitare alei şi trotuare în oraşul Jimbolia” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr. 6372 din 18 iunie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei ”Reabilitare alei şi trotuare în oraşul 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 ”Reabilitare alei şi trotuare în 
oraşul Jimbolia”, 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: 571.294,96 lei, din care C+M: 487.947,60 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. 

 
 
Nr.   127   din 22 iunie 2018                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      Tinei Valentin 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

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

”Amenajare curţi interioare şi parcări – Blocuri Zona Gării ” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr. 6370 din 18 iunie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei ”Amenajare curţi interioare şi parcări – Blocuri Zona Gării ”;  

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 ”Amenajare curţi interioare şi 

parcări – Blocuri Zona Gării ”, 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: 369.305,46 lei, din care C+M: 298.899,88 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. 

 
 
Nr.   128   din 22 iunie 2018                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                 Tinei Valentin 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

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

”Amenajare alei şi parcare în Zona Brâncoveanu”  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr. 6371 din 18 iunie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei ”Amenajare alei şi parcare în Zona Brâncoveanu”;  

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 ”Amenajare alei şi parcare în 

Zona Brâncoveanu”, 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: 347.970,02 lei, din care C+M: 278.747,39 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. 

 
 
Nr.  129  din 22 iunie 2018                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      Tinei Valentin 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂRE 

privind radierea dreptului de administrare operativă directă a Şcolii Profesionale de 
Mecanică Agricolă asupra imobilelor şi a terenului aferent acestora, situate pe str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 61 mp, înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571, în suprafaţă 
totală de 3.994 mp 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6533/21.06.2018 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii dreptului de administrare operativă directă 
a Şcolii Profesionale de Mecanică Agricolă asupra imobilelor şi a terenului aferent acestora, situate pe str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 61 mp, înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571, în suprafaţă totală de 
3.994 mp; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă radierea dreptului de administrare operativă directă  

a Şcolii Profesionale de Mecanică Agricolă asupra imobilelor şi a terenului aferent acestora, situate pe str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 61 mp, înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571, în suprafaţă totală de 
3.994 mp. 
  Art. 2. – Se aprobă rectificarea suprafeţei de teren din CF nr. 404416 Jimbolia, de la 3.954 
mp (din acte) la 3.994 mp (suprafaţă totală măsurată); 

Art. 3. – 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, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;  
- OCPI Timiş; 

                                  - Compartimentelor de specialitate interesate. 
 

 
Nr.  130     din  22 iunie 2018                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                  Tinei Valentin 

 
    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind schimbarea destinaţiei imobilului C2 situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 61, 

înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571 din ,,dependinţe (cantină)” în ,,Cantină Socială” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 6440 din 19.06.2018 al Serviciului Urbanism  prin care se propune 

schimbarea destinaţiei imobilului C2 situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 61,  înscris în 
CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571 din ,,dependinţe (cantină)” în ,,Cantină Socială”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului C2 situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 61, înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571, din ,,dependinţe (cantină)” în 
,,Cantină Socială”; 
 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului Urbanism; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 

 
Nr. 131   din 22 iunie 2018                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                Tinei Valentin 
                                                              
    CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Realizarea cantinei sociale 
pentru persoane în risc de sărăcie din oraşul Jimbolia, prin preluarea, reabilitarea şi dotarea 

cantinei şcolare a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu ”, precum şi indicatorii tehnico-economici ai 
investiţiei 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6386 din 18.06.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Realizarea cantinei 
sociale pentru persoane în risc de sărăcie din oraşul Jimbolia, prin preluarea, reabilitarea şi dotarea 
cantinei şcolare a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu ”, 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 ”Realizarea cantinei 
sociale pentru persoane în risc de sărăcie din oraşul Jimbolia, prin preluarea, reabilitarea şi dotarea 
cantinei şcolare a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu ” 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 1.140.636,18 lei (TVA inclus), din care C+M 686.859,39 
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. 

 
Nr. 132    din   22 iunie 2018                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                      Tinei Valentin 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 



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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Îmbun ătăţirea spaţiului 
public urban din oraşul Jimbolia prin reabilitarea c ăilor de acces spre străzile adiacente cantinei 

sociale ”, precum şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6385 din 18.06.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Îmbun ătăţirea 
spaţiului public urban din ora şul Jimbolia prin reabilitarea c ăilor de acces spre străzile adiacente 
cantinei sociale ”, 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 ”Îmbun ătăţirea spaţiului 
public urban din oraşul Jimbolia prin reabilitarea c ăilor de acces spre străzile adiacente cantinei 
sociale ” 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 1.048.800,24 lei (TVA inclus), din care C+M 839.949,60 
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. 

 
Nr.  133  din   22 iunie 2018                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                      Tinei Valentin 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 22 iunie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 

Preşedinte de şedinţă: d-l Tinei Valentin 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absentează: d-şoara Buduran, d-l Ciofiac şi d-na Ferescu.                            
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 307 din 19.06.2018. 

 
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei  ”Realizare parcare şi alei primărie”;  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Reabilitare alei şi trotuare în oraşul Jimbolia”; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Amenajare curţi interioare şi parcări – Blocuri Zona Gării ”; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Amenajare alei şi parcare în Zona Brâncoveanu”; 
5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 61, din dependinţe în cantină socială; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ” Realizarea 

cantinei sociale  pentru persoane în risc de sărăcie din oraşul Jimbolia, prin preluarea, 
reabilitarea şi dotarea cantinei şcolare a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu”, precum și 
indicatorii tehnico-economici ai investiției; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
” Îmbunătaţirea spaţiului public urban din ora şul Jimbolia prin reabilitarea c ăilor de acces spre 
străzile adiacente cantinei sociale”, precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției. 
 

Plus la odinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă directă a Şcolii Profesionale de 

Mecanică Agricolă asupra imobilelor şi a terenului aferent acestora, situate pe str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 61 mp, înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571, în suprafaţă totală de 3.994 mp. 

 
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. 
Înainte de începerea şedinţei d-l Niţoi propune discutarea plusului la ordinea de zi înainte de punctul 5 de pe 

ordinea de zi. 
 
D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei  ”Realizare parcare şi alei primărie”. 
D-şoara Siminiuc – nu apare şi fântâna aceea. De ce nu apare în titlu? Este aşa măruntă investiţia de nu apare?  
D-l Postelnicu – trebuia să menţionăm şi pavajul ? 



D-şoara Siminiuc – se înţelege că pavajul e inclus. Vă rog să spuneţi ce conţine Hotărârea nr. 12 din 
25.01.2018? Vă spun eu: ,, Reabilitarea şi extinderea aleii din interiorul cimitirului”. De ce să îl anulăm? Ce are 
una cu alta? E vorba de bani? Luaţi bani din stânga şi puneţi în dreapta? D-le secretar, explicaţi-mi! 

D-l Niţoi – Hotărârea Consiliului Local nr. 12 presupune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei  ”Realizare parcare şi alei primărie”. Ce e cu cimitirul? 

D-l Postelnicu – cine a vorbit despre cimitir? 
D-şoara Siminiuc – am înţeles acum. Numărul Hotărării e trecut jos. Oricum nu ştiam ce conţine. 
D-l Postelnicu – dar o aveţi anexată. 
D-l Niţoi – de ce faceţi referire la altă Hotărâre? De ce ne duceţi în eroare? 
D-l Tinei – v-aţi lămurit în legatură cu Hotărârea nr. 12? 
D-şoara Siminiuc – da. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere (d-şoara 

Siminiuc) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 126 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
ai investiției ”Reabilitare alei şi trotuare în oraşul Jimbolia”. 

D-şoara Siminiuc – din 2016 aveam de reabilitat alei şi trotuare şi nu s-a făcut nimic. Am văzut că vor să 
toarne 4 cm. Ne va trebui scară să mergem pe trotuare şi alei. 

D-l Gorgan – deoarece nu m-am încadrat în timp să vin şi să studiez, aş vrea să ştiu despre ce zonă este 
vorba. 
 D-l Toth – despre Zona Brâncoveanu. 
 D-l Postelnicu – este o eroare pe referat. Nu este Zona Brâncoveanu. Este vorba despre aleile din centrul 
oraşului. 
 D-l Tinei – dacă nu se constata greşeala, o găseam la Prefectură? 
 D-l Niţoi – aveam mai multe posibilităţi. 
 D-l Tinei – d-le preşedinte al comisiei de urbanism, aş dori punctul de vedere legal al dumneavoastră? 

D-l Prcsina – eu nu sunt din punct de vedere juridic aici. Din punct de vedere al urbanismului, în referat 
este trecut ,, Amenajare alei şi parcare în Zona Brâncoveanu’', cee ace apare în alt proiect. Sunt două proiecte 
diferite. 

D-l Postelnicu – este un studiu de fezabilitate pentru închiderea centrului. Aici nu mă grăbesc aşa tare ca 
la celelalte. În acest studiu se propune spre aprobare aleile ce vor deservi autoutilitarele de intervenţie (ambulanţă, 
pompieri). Sunt alei ce vin alipite de cele existente. 

D-l Tinei – de ce să le alipim? De e să nu facem parcări? 
D-l Boss – cum să faci parcări în mijlocul centrului? 
D-l Postelnicu – amintiti-vă de acel proiect mare. Îl avem, l-am agreat, ne inspirăm din el dar nu mai 

coincid suprafeţele. 
D-l Boss – înseamnă că proiectul acela nu mai există. 
D-l Postelnicu – mergem doar orientativ după el. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 127 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
ai investiției ”Amenajare curţi interioare şi parcări – Blocuri Zona Gării ”. 

D-l Gorgan – sunt două curţi. Ambele vor fi reabilitate din această sumă? 
D-l Postelnicu – doar partea dinspre Donis spre brutărie, dar avem şi pentru cealaltă parte studiu de 

fezabilitate. Sunt două zone: la Vest de str. Republicii şi la Est de str. Republicii. 
D-l Prcsina – nu înţeles de ce mergem pe acelaş principiu şi turnăm covor asfaltic când am putea să mergem 

pe pavaj. Hai să facem lucrurile cum trebuie. Turnăm asfalt, iar din cauza temperaturilor extreme (vara) se 
deteriorează, iar iarna când este îngheţ, la fel. De ce nu putem merge pe pavaj? Din punctul meu de vedere, să pui 



dale de beton este o investiţie sustenabilă pe termen lung. Unde nu avem ce face, sunt de acord să punem covor 
asfaltic. De ce nu putem concepe zona cu pavaj? 

D-l Meszaros – nu sunt meseriaşi. 
D-l Prcsina- nu cred asta. Nu facem cu muncitorii de la Peisaj Hosta. 
D-l Tinei – în studiu de fezabilitate ce a scris proiectantul? 
D-l Prcsina – eu nu pun la îndoială ce a scris proiectantul. 
D-l Tinei – sunt două variante acolo. În studiu de fezabilitate apare că UAT va desemna un om care va 

răspunde de aceste proiecte. 
D-l Prcsina – de ce nu ne schimbăm puţin mentalitatea? O doamnă care merge pe tocuri vara, se 

împotmoleşte în asfalt. Dacă mergi cu un cărucior, laşi urme din cauza căldurii. 
D-l Postelnicu – considerentul pentru care a fost aleasă această variantă, este următorul: acolo sunt foarte 

multe betoane sănătoase, costurile ar fi foarte mari să le spargem şi să refacem infrastructura pentru a monta pavaj. 
S-a trecut deja cu canalizarea şi ce a fost de deranjat, s-a deranjat. De aceea s-a ales această metodă. 

D-l Tinei – după ce se va face această investiţie, vor dispărea acele rondouri de flori, acele ciupercuţe? 
D-l Postelnicu – acolo avem un proiect. Este altă treabă. Noi vorbim despre curţile interioare. 
D-l Tinei – trebuie să vedem în perspectivă. 
D-l Postelnicu – când ajungem la acea fază, da. Se va deschide traficul pentru tonaj redus. 
D-l Tinei – ar trebui să daţi liber şi pentru taxi şi autobuze. 
D-şoara Siminiuc – d-le Prcsina: mergeţi să vedeţi că s-a executat un trotuar din dale între str. Peter Jung 

şi Gară. Se poate. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere (d-l Prcsina) 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 128 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
ai investiției ”Amenajare alei şi parcare în Zona Brâncoveanu”. 

D-l Prcsina – am exact aceeaşi problemă cu covorul asfaltic.  
D-l Postelnicu – e exact aceeaşi situaţie. Canalizarea s-a făcut acolo şi nu are rost să spargem şi să  cheltuim 

atâţia bani. 
D-l Ciuciulete – acolo este strat de ciment de cel puţin 10 cm. Se poate sparge, dar costul ar fi foarte mare. 
D-l Gorgan – cunosc ambele zone foarte bine şi d-l Ciuciulete are dreptate. S-ar putea să ne trezim cu un 

covor asfaltic cu 1-2 cm mai înalt, dar susţin ideea de reabilitare şi sunt de acord. Dacă dădeam mai mulţi bani, o 
făceam ca la carte. Eu nu mai susţin pavajul pentru că iasă iarba printre. Aş fi susţinut cu toată tăria aceste proiecte, 
dacă luam o sumă mult mai mare să facem un lucru sănătos. Aşa, nu ştiu cât de mult va ţine, dar aşa cum am spus, 
voi fi de acord. 

D-l Tinei  – nu mai avem de gând să terminăm proiectul cu mutarea apometrelor în stradă? Proiectul 
presupunea că după deranjul cu canalizarea, se vor muta şi apometrele. Dacă turnaţi betoanele alea, cum le spargeţi? 

D-l Postelnicu – instalaţia de canalizare este gata acolo. 
D-l Tinei – proiectul nou presupune alt amplasament. Mă mir că nu ştiţi! 
D-l Postelnicu – nu ştiu ce ştiţi dumneavoastră. 
D-l Tinei  – eu am văzut proiectul pentru că am avut unele supărări, deoarece presupunea un ventil de 

închidere, care au vrut să îl lase pe domeniul stradal. Nu se poate să pui la fiecare intrare în curte o ţeavă prin care 
să opreşti apa că nu a plătit-o. Se poate pune, dar să nu se vadă, nu de 50 cm. Să înţeleg că Aquatimul nu are de 
gand să meargă mai departe cu proiectul de mutarea a apometrelor. 

D-l Postelnicu – Aquatim îşi continua toate proiectele. Robinete de serviciu vor fi. Rămâne cât de mari sau 
mici vor fi. Orice contor, în lumea civilizată se montează afară, să nu fi nevoit să intri în casa omului ca să citeşti 
contorul, cu mandat de la judecătorie. Dacă nu vrei să îi dai drumul la tine în curte, altfel nu poţi. La blocuri, 
robineţii sunt deja. Nu se mai sparg alte cămine. 

D-l Gorgan – de o lună de zile se perindă muncitori de la Aquatim în Zona Gării. Dacă în acest timp nu au 
adus nici un utilaj să se apuce de treabă, când vor începe? Anul acesta nu cred. 

D-l Postelnicu – deoacamdată suntem la faza de studiu de fezebilitate. 



D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere (d-l Prcsina) 
şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 129 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind radierea dreptului de administrare operativă directă a Şcolii Profesionale 
de Mecanică Agricolă asupra imobilelor şi a terenului aferent acestora, situate pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 61 
mp, înscris în CF nr. 404416 Jimbolia, nr. topo. 2571, în suprafaţă totală de 3.994 mp. 

D-l Prcsina – care este strategia noastră privind personalul muncitor din oraşul Jimbolia, nivelul şomajului? 
Care este nivelul de şomaj în Jimbolia? Din punctul meu de vedere atât Sumida, Faulhaber, Adient, se confruntă 
cu o lipsă de muncitori. Care este scopul acestei cantine? 

D-l Postelnicu – nivelul şomajului este foarte scăzut, dar avem bătrânii care, fără voia lor ajung într-o 
situaţie socială şi atunci nu putem să închidem ochii şi să îi lăsăm să leşine pe stradă. Chiar şi acum avem tot felul 
de parteneriate cu Rotary şi le duce o masă caldă acelor bătrâni care sunt uitaţi de soartă şi de copii. 

D-l Prcsina – din ce ştim toţi, pensile s-au ridicat, aşa că pensionarii au pensile destul de mari. Nu se pune 
problema de aşa ceva. Nu o spun eu, o spun alţii. Şi văd aici, cu regret, că dintr-o şcoală profesională, care şi-a 
pierdut dreptul de administrare, se face cantină. 

D-l Postelnicu – aceasta este politica Guvernului. 
D-l Prcsina – personal, ca şi cetăţean sunt foarte dezamăgit, că dintr-o dependinţă a Şcolii Profesionale, 

care nu se mai utilizează, se face cantină socială. 
D-l Postelnicu – acea dependinţă tot cantină a fost. 
D-l Tinei – tot aici văd, cu regret, că a fost scris ,,construcţii de locuinţe’’. 
D-l Niţoi – şi dependinţe. Aşa a fost scris în CF şi nu puteam noi trece altfel. 
D-l Tinei – acelaş statut l-am avut şi eu cu spaţiile comerciale, care le-am cumpărat de la dumneavoastră, 

cu mulţi ani în urmă. V-am spus de atunci să faceţi lucrările acestea la cartea funciară, să aveţi un patrimoniu corect 
al oraşului. 

D-l Niţoi – avem. 
D-l Tinei  – genericul acesta ,,construcţii de locuinţe cu dependinţe’’ nu mă satisfice în 2018. Discuţia 

aceasta am mai avut-o referitor la cantina socială, cu Blythswood. I-am spus şi lui Adi Popa, că mie nu mi se pare 
normal ca un om care are firmă de catering să aibă şi cantina socială. Este punctul meu de vedere oficial. 

D-şoara Siminiuc – ar fi trebuit să avem şi noi o expunere de motive la ceea ce vreţi să faceţi. Consider că 
nu este necesară această cantina. Adi Popa, prin Blythswood acoperă necesităţile şi nevoile copiilor de până la 14 
ani, va deschide acel centru pentru copiii de liceu şi vă asigur că nu e nimeni leşinat de foame prin oraş şi mai este 
şi Wilson’s Mills. 

D-l Postelnicu - Wilson’s Mills nu va mai fi. Noi căutăm variante să rămânem încă parteneri pentru a nu 
lăsa acei oameni fără o masă caldă. 

D-şoara Siminiuc – acei oameni au nevoie de transportul mâncării acasă, nu sunt aşa de săraci şi nimeni 
nu e leşinat pe stradă de foame. Nu este normal să schimbăm destinaţia. De ce nu am primit expunere de motive? 

D-l Boss – câte cazuri sociale sunt? 
D-l Toth – nu demult am fost la o familie de bătrâni, care au un copil cu grad de handicap. D-na are peste 

80 de ani şi nu mai poate. Nu e vorba că nu are bani, dar nu mai are capacitatea fizică de a face mâncare. Nu mai 
poate să facă cumpărături. Sunt foarte multe cazuri de acest gen. 

D-şoara Siminiuc – sunteţi în urmă cu ce se întâmplă cu acea d-nă şi al ei copil. D-n a avut şi altă 
oportunitate. Nu pe ea să o plângeţi. Cantina socială presupune altceva. 

D-l Tinei – v-aţi dus în urma raportului şefului serviciului social să vedeţi acel caz sau din proprie iniţiativă? 
D-l Toth – din proprie iniţiativă. 
D-l Tinei – ar trebui să fie un raport al serviciului SPAS. Nu trebuia să deschideţi subiectul. Nu sunteţi în 

legal. Este foarte grav dacă se întâmplă situaţia aceasta în Jimbolia. 
D-l Gorgan – ne plângem că această şcoală profesională nu mai există de 10 ani, dar ştim că încâ mai este 

autorizată de Ministerul Educaţiei pentru a instrui tractorişti. Dacă tot vrem să reânviem aceste obiective ale 
oraşului Jimbolia, să ţinem cont de faptul că în momentul în care am gândit această cantină socială, acolo este şi 



un internat, unde sunt în permanenţă oameni. De ce să nu diversificăm serviciile şi de ce să nu oferim acelor oameni 
o mâncare caldă? De ce nu încercăm să vedem această parte bună? 

D-l Tinei – numai să nu fiţi în conflict de interese. 
D-l Gorgan – de ce să fiu? 
D-l Tinei – o soţie care scrie proiecte. 
D-l Gorgan – nu văd legătura. Nu văd unde bateţi. Ce are soţia cu internatul şi cu cantina? 
D-l Postelnicu – proiectul nu este pe GAL. Orice aş zice, există o parte care combate tot ce spun. Sunt 

cazuri sociale, sunt probleme. Avem această oportunitate pe POR, unde se finanţează astfel de obiective. Să o 
lăsăm că cadă cum cad şi alte clădiri ale şcolilor? Să nu facem nimic că de ce să facem? Acea cantină va rămâne a 
oraşului şi odată cu ea putem reface şi trotuarele. E o oportunitate pe care am considerat că trebuie să o atacăm. 

D-şoara Siminiuc – de unde sunt banii? 
D-l Postelnicu – de la POR. 
D-şoara Siminiuc – contribuţia noastră care este? 
D-l Postelnicu – 2%. 
D-l Prcsina – cred că lucrurile se interpretează greşit. Înţeleg că partea administrativă este pentru 

dezvoltarea unor proiecte şi sunt de acord cu aceste proiecte, dar problema pe care o am eu este că nu aş vrea să se 
facă sub orice formă. Unde este un raport care să spună câte cazuri sociale avem la nivelul oraşului? Şi dacă lăsăm 
şi oamenii de la internat, atunci nu mai e cantină socială. 

D-l Postelnicu – pot beneficia şi alte persoane. 
D-l Prcsina – facem orice proiect cu orice preţ sau nu am fost în stare să susţinem acest învăţământ de tip 

şcoală profesională? Spun asta pentru că vin din mediul industrial. Nu vă daţi seama că tinerii care iasă de pe 
băncile şcolii nu au nici un pic de pregătire? De ce nu încercăm să susţinem această şcoală profesională şi să facem 
săli de curs, cum a făcut Adient, care a investit într-o sală de clasă dotată electro-mecanic? Acestea sunt investiţiile 
care ar trebui să le dezvolte oraşul , nu o cantină socială, doar pentru că avem câteva cazuri în oraş. Nu spun că nu 
trebuie să le susţinem şi pe acestea, dar care este perspectiva noastră pentru a dezvolta cest oraş? Să ai o meserie 
este brăţară de aur. 

D-l Gorgan – în referat nu este specificată linia de finanţare şi nici faptul că se accesează fonduri europene. 
Cred că o cantină, pe care eu nu as numi-o neapărat socială, are mai multe oportunităţi. În primul rând mă gândesc 
dacă mâine am vrea să facem un eveniment, să socializăm, unde facem? Avem o sală cu o bucătărie? Unde vor 
face oamenii o nuntă sau un botez, pentru că nu toţi au zeci de mii de euro în buzunar? Am cununat zeci de tineri 
şi căutau un loc unde să meargă să se simtă bine. De ce să nu vedem şi aceste posibilităţi? De ce să ne ancorăm 
doar pe familile sărace. De ce trebuie să fim mereu negativişti pentru orice se face?  

D-l Postelnicu – acea cantină tot în şcoală va rămâne. Acolo funcţionează ateliere pentru copii. Noi nu 
vrem să desfinţăm şcoala profesională, dar Guvernul de-alungul anilor le-a eliminat. Aceasta este situaţia. Nu este 
vina d-lui Petruţ, a mea sau a d-lui Kaba. 

D-l Meszaros – v-am rugat să îmi daţi cuvântul. Acesta este circ, nu şedinţă de consiliu. Nu mai spun 
nimic, dar aşa aceva nu am mai văzut. 

D-l Tinei – eu am întrebat dacă mai sunt pe acest subiect puncte de exprimare. Aveţi cuvântul. 
D-l Postelnicu – d-le Meszaros, spuneţi ce aveţi de spus. 
D-l Meszaros – aţi pierdut controlul. 
D-l Postelnicu – hai să discutăm fără supărări personale. Eu ar trebui să mă supăr pe fiecare de câteva ori 

pe şedinţă. Aici ne lămurim cât putem. 
D-l Tinei – doriţi sau nu doriţi să luaţi cuvântul? 
D-l Meszaros – nu doresc. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 130 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 61, din dependinţe în cantină socială; 

D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 131 



 
D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

”Realizarea cantinei sociale  pentru persoane în risc de sărăcie din oraşul Jimbolia, prin preluarea, 
reabilitarea şi dotarea cantinei şcolare a Liceului Tehnologic Mihai Eminescu”, precum și indicatorii tehnico-
economici ai investiției. 

D-l Tinei - ,,intervenţii’’, nu ,, investiţii’’? 
D-l Postelnicu – aşa e proiectul, iar DALI este prescurtarea. 
D-l Gorgan – este proiectul premergător studiului de fezabilitate. 
D-l Postelnicu – se face referire la intervenţia asupra unui imobil existent. Titlul este preluat din axă 

aproape cuvânt cu cuvânt. 
D-l Tinei – riscul acesta de sărăcie cine îl monitorizează? 
D-l Postelnicu – sunt situaţii la serviciul social, cu persoanele în risc de sărăcie. Noi trimitem periodic 

raportări către Minister, AJPIS şi toate aceste deconcentrate, care verifică aceste situaţii, inclusiv cele cu minori 
sau familii dezbinate. 

D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 132 
 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
” Îmbunătaţirea spaţiului public urban din ora şul Jimbolia prin reabilitarea c ăilor de acces spre străzile 
adiacente cantinei sociale”, precum și indicatorii tehnico-economici ai investiției. 

D-l Postelnicu – acesta se se va depune împreună cu cantina socială, la care se face o singură cerere de 
finanţare. Axa prevede că minim 50% trebuie să fie componenţa socială şi 49,9% să fie componenţa de 
infrastructură. 

D-l Tinei- am mai avut noi proiecte integrate şi uite cum a ieşit. Am văzut că aveţi acolo drumuri paralele 
şi perpendiculare. Sper că nu se va face cum s-au făcut şi la cimitir. 

D-l Postelnicu – la cimitir s-a făcut în funcţie de cum s-a  lăsat să se construiască mormintele. Nu puteam 
trece cu aleea prin mormânt. 

D-l Prcsina – văd în referat că aici apar dale prefabricate. 
D-l Postelnicu – de această dată este pavaj. Sper să fiţi de acord. 
D-l Prcsina – până la urmă, se poate. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 133 
 

 
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.   
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                                                                Tinei Valentin  
SECRETAR, 
  Niţoi Ionel  

 


