ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2019 la Spitalul Dr. Karl
Diel Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1842 din 22 februarie 2019 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu,
resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pe anul 2019 la Spitalul
Dr. Karl Diel Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art. 15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii
si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, ale
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa
medicală spitalicească;
Cu respectarea prevederilor Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (3) lit. „b” şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii, pentru anul 2019, la Spitalul Dr. Karl Diel
Jimbolia, conform anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante, existente la Spitalul Dr. Karl Diel
Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 809 din 22.02.2019 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse
umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante, existente la Spitalul Dr.
Karl Diel Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederile
Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Ţinând cont de prevederile Ordinului M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă
nedeterminată, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia:
- Referent la Birou RUNOS, poziţia 173 din Statul de funcţii, normă întreagă;
- Medic specialist epidemiologie la Compartiment de Prevenire a Infecţiilor Asociate
Asistenţei Medicale, poziţia 151 din Statul de funcţii;
- Asistent medical generalist la Compartiment de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei
Medicale, poziţia 152 din Statul de funcţii, ½ normă.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii internaţionale,
relaţii publice;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2019

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1882 din 25.02.2019 al serviciului buget, contabilitate,
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Peisaj Hosta SRL pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a” şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta
S.R.L. pe anul 2019, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală , integrare europeană şi relaţii
internaţionale, relaţii publice ;
- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr. 29

din 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciofiac Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Procedurii pentru admiterea/ieşirea persoanei vârstnice
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 2131 din 25.02.2019 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin
care se propune aprobarea modificării Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia în sensul stabilirii modalităţii de încheiere a
contractului de furnizare servicii şi a modelului acestuia;
Ţinând cont de prevederile art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 2 şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 33 din 15.02.2018 se
abrogă.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală ;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2019 pentru
aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii romilor
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 2119 din 25.02.2019 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se
propune aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2019 pentru aplicarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor;
Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (6) lit. „a” pct. 2 şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2019 pentru aplicarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local (G.L.L.) pentru problemele romilor la nivelul oraşului Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 2118 din 25.02.2019 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se propune actualizarea componenţei
Grupului de Lucru Local (G.L.L.) pentru problemele romilor la nivelul oraşului Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (6) lit. „a” pct. 2 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă actualizarea Grupului de Lucru Local (G.L.L.) pentru problemele romilor la
nivelul oraşului Jimbolia, care va avea următoarea componenţă:
1. Bucur Venera – medic la Centrul de Asistenţă medicală comunitară Jimbolia;
2. Crăciun Ana – Maria – şef serviciu S.P.A.S.- Primăria oraşului Jimbolia;
3. Enăchiuc Adriana – inspector S.P.A.S.- Primăria oraşului Jimbolia;
4. Popa Adrian – director executiv – Asociaţia Societatea de caritate Blythswood România, Filiala Banat;
5. Popovici Flavia Gabriela - inspector S.P.A.S.- Primăria oraşului Jimbolia;
6. Rusu Răzvan – director adjunct – Şcoala Gimnazială Jimbolia;
7. Sîrbu Dan Adrian – agent şef principal la Poliţia oraşului Jimbolia;
8. Tabeică Neculai – consilier local la Consiliul Local al oraşului Jimbolia;
9. Tudorică Iolanda - referent S.P.A.S.- Primăria oraşului Jimbolia;
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 20.09.2012 se abrogă;
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii internaţionale, relaţii publice;

-

Serviciului Public de Asistenţă Socială;
Compartimentelor de specialitate interesate.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces
pe/deasupra/în sau sub imobilele proprietate publică în oraşul Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 1328 din 21.02.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin
care se propune modificarea tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe/deasupra/în sau sub imobilele
proprietate publică în oraşul Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) dIn OUG nr. 22/2009 privind infiinţarea Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații
electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe/deasupra/în sau
sub imobilele proprietate publică în oraşul Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. – Pentru elementele de reţea de comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură fizică, care nu sunt incluse în anexă,
precum şi pentru cablurile şi cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea
dreptului de acces pe/deasupra/în sau sub imobilele proprietate publică în oraşul Jimbolia nu poate depăşi valoarea 0 (zero lei).
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al
Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
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ANEXĂ LA HCL NR.

Nr.
crt
1

33

DIN 28.02.2019

Tip de acces

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din
ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în
localități rang 2 și 3
Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din
ampriza străzilor urbane categoria II (subtraversare), situate în
localități rang 2 și 3 și cabluri direct îngropate în/sub partea
noncarosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I situate în
localități rang 2 și 3
Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din
ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în
localități rang 0 și 1
Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriu portuar
(inclusiv rada portului)
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri
rezidențiale - utilizare discontinuă
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri
industriale/clădiri rezidențiale - utilizare continuă
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale utilizare discontinuă
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale utilizare continuă
Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)
Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului
(străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 2 și 3
Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului
(stradă urbană categoria II) - localități rang 2 și 3
Cutii instalate pe/în turn - localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare
discontinuă, localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă,
localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare
discontinuă, localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă,
localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu utilizare discontinuă,
localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă,
localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare
discontinuă, localități rang 2 și 3
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare
continuă, localități rang 2 și 3

Tarife maxime anuale
Active, cu excepția
clădirilor cu valoare de
patrimoniu

Clădiri cu valoare de
patrimoniu

2,70 lei/ml

-

0,69 lei/ml

-

0,80 lei/ml

-

1,79 lei/ml
0

0,58 lei/ml

1,31 lei/ml

2,41 lei/ml

1,16 lei/ml

2,22 lei/ml

3,38 lei/ml

5,55 lei/ml

9,09 lei/mp
52,51 lei/mp

-

6,90 lei/mp

-

26,52 lei/mp
17,33 lei/mp

44,38 lei/mp

71,43 lei/mp

112 lei/mp

66,02 lei/mp

105,24 lei/mp

144,46 lei/mp

203,30 lei/mp

0

2,46 lei/mp

21,12 lei/mp

49,11 lei/mp

3,26 lei/mp

26,80 lei/mp

50,33 lei/mp

85,63 lei/mp

NOTE: 1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii,
cât și instalațiile funcționale de deservire.
2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm3 și 0,08 m3 .

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea amenajării spaţiului verde pe domeniul public al oraşului Jimbolia,
în faţa imobilului de pe strada Calea Timişorii, nr. 30-36

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1579 din 21.02.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului prin care se propune aprobarea amenajării spaţiului verde pe domeniul public al
oraşului Jimbolia, în faţa imobilului de pe strada Calea Timişorii, nr. 30-36 (viitorul magazin Lidl);
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b” şi ”c” şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă amenajarea spaţiului verde pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în
faţa imobilului de pe strada Calea Timişorii, nr. 30-36 (viitorul magazin Lidl), conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – După executarea lucrărilor, investiţia va fi predată Oraşului Jimbolia de către
investitorul S.C. LIDL ROMÂNIA S.R.L., fără pretenţii materiale.
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.
- S.C. SIREGON GRUP S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasarii unui post de transformare în anvelopă de beton pentru
punct de injecţie energie electrică în Zona Locul Târgului

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1881 din 25.02.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului prin care se propune aprobarea amplasarii unui post de transformare în anvelopă de
beton pentru punct de injecţie energie electrică în Zona Locul Târgului (Str. Porumbeilor);
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b” şi ”c” şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton pentru punct
de injecţie energie electrică în Zona Locul Târgului (Str. Porumbeilor), 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.
- S.C. E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. Timişoara;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic
Service S.A., pe raza oraşului Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 946 din 25.01.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin
care se propune modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A., pe raza
oraşului Jimbolia;

Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct.14, alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Începând cu 01.01.2019, tarifele practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare
efectuate pe raza oraşului Jimbolia, se modifică conform tabelului de mai jos:
Nr.
Serviciu
U/M
Tarif nou fără TVA
crt.
1
Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de
pers./lună
9,35 lei
la populaţie
2
Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de
mc
93,61 lei
la ag. economici şi instituţii publice
3
Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase de la
mc
116,61 lei
populaţie, ag. economici, instituţii publice
4
Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor vegetale
mc
129,01 lei
5
Colectare, transport şi depozitare deşeuri depozitate în/din rampe
mc
104,91 lei
clandestine
6
Încărcat manual deşeuri
mc
16,65 lei
7
Încărcat mecanic deşeuri
mc
8,25 lei
8
Nivelat teren cu buldozerul
oră
85,68 lei
Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 27.09.2017.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al
Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara;
- Cetăţenilor prin afişare.
Nr. 36

din 28 februarie 2019
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul atribuit în conformitate cu Legea nr.15/2003,
propus spre vânzare
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 1428 din 25.02.2019 al Serviciului Urbanism prin care se
propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare pentru terenul intravilan
situat în Jimbolia, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 5 în suprafaţă de 300 mp, aflat în domeniul privat al
oraşului Jimbolia, ce urmează a fi vândut, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit
de către SC Top Sky Valuation SRL, teren ce nu a fost revendicat de foştii proprietari;
Ţinând cont de prevederile art.8 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan situat în Jimbolia, str.
Alexandru Vlahuţă, nr. 5 în suprafaţă de 300 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia,
ce urmează a fi vândut, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele
solicitantului/
Domiciliul

Adresa
terenului

Nr. CF.

Nr. topo
grafic

Obiectivul
construit
1

Ţucă Cristian
str.Alexandr
u
Vlahuţă, nr.
5
Jimbolia

str.
Alexandru
Vlahuţă, nr.
5
Locuinţă
proprietate
personală

Zona
Data
Suprafață Valoarea
de
raportului
teren
Terenului
încadra de evaluare rezultat pt (lei fără
re a
întocmit de vânzare TVA)
terenul
SC Top
(mp)
ui
Sky
Valuation
SRL
300

Vechi
10518
Nou
403431

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

Vechi
4180/3
Nou
403431

D

29.01.2019

11.660
LEI
(38,86
lei/mp8,16
euro/mp)

-

Nr. 37

Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
Serviciului Administraţie Publică Locală;
Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
Serviciului Impozite şi Taxe Locale;
Compartimentelor de specialitate interesate.

din 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciofiac Ioan
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind vânzarea directă a terenului intravilan situat în Jimbolia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 5
Consiliul local al oraşului Jimbolia,

Văzând referatul nr. 632 din 25.02.2019 al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în
baza cererii înaintată de domnul Ţucă Cristian, prin care se propune vânzarea directă a terenului intravilan situat
în Jimbolia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 5, înscris în CF nr. 403431, (nr. CF vechi 10518, nr.topo. vechi 4180/3),
nr. topo. 403431 , în suprafaţă de 300 mp, cu preţul de 11.660 lei, conform raportului de evaluare întocmit de S.C
Top Sky Valuation S.R.L, la data de 29.01.2019, la care se va adăuga TVA;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 80 din 15.06.2006, adoptată conform prevederilor Legii nr.15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea directă către domnului Ţucă Cristian, a terenului intravilan situat în
Jimbolia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 5, înscris în CF nr. 403431, , (nr. CF vechi 10518, nr.topo. vechi 4180/3), nr.
topo. 403431, în suprafaţă de 300 mp;
Art. 2. – Preţul de vânzare al terenului prevăzut la art. 1 este de 11.660 lei, la care se adaugă TVA,
şi a fost stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C Top Sky Valuation S.R.L, la data de 29.01.2019.
Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-cumpărare
pentru terenul care se vinde.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Ţucă Cristian;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
Nr. 38

din 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciofiac Ioan
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Calea
Timişorii, nr. 29, ap. 5, propus spre vânzare în baza Legii 112/1995
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 2194 din 26.02.2019 al Serviciului impozite și taxe locale prin care se propune
însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Calea
Timişorii, nr. 29, ap. 5, propus spre vânzare în baza Legii 112/1995, întocmit de către S.C. SauroCad;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii,
nr. 29, ap. 5, după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Numele și
prenumele
solicitantului

Stoicu
Ecaterina

Adresa
imobilului

str. Calea
Timişorii,
nr. 29, ap.
5

Nr. CF.

400142C1-U11

Nr.
cadastral

400142C1-U11

Numărul și
data raportului
de evaluare
întocmit de
S.C. SauroCad

Suprafața
clădirii de
locuit și
dependințe
(mp.)

Suprafața
clădirii
Anexe
(mp.

Valoarea
clădirii

2347 din
01.02.2019

72,80

-

14.140

(lei)

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului- judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului impozite și taxe locale;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
Nr. 39

din 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciofiac Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Constantin
Brâncoveanu, nr. 27, propus spre vânzare în baza Legii 112/1995
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 13012 din 12.12.2018 al Serviciului impozite și taxe locale prin care se
propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str.
Constantin Brâncoveanu, nr. 27, propus spre vânzare în baza Legii 112/1995, întocmit de către S.C.
SauroCad;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Constantin
Brâncoveanu, nr. 27, după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Numele și
prenumele
solicitantului

Cira Ioan

Adresa
imobilului

Nr. CF.

406157
str.
Constantin
Brâncoveanu, nr. 27

Nr.
cadastral

406157C1

Numărul și
data raportului
de evaluare
întocmit de
S.C. SauroCad

Suprafața
clădirii de
locuit și
dependințe
(mp.)

Suprafața
clădirii
Anexe
(mp.

Valoarea
clădirii

2342 din
29.01.2019

169,40

52

31.420

(lei)

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului- judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului impozite și taxe locale;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
Nr. 40 din 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciofiac Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Alexandru Radu aflat în stare de
insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Având în vedere referatul nr. 1869 din 19.02.2019 al Serviciului impozite şi
taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 374 lei, reprezentând chirie
neachitată şi taxă curte ale debitorului Alexandru Radu, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti,
nr. 60, ap. 4/B/6, care a decedat în data de 13.12.2016;
Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 374 lei, reprezentând chirie neachitată
şi taxă curte ale debitorului Alexandru Radu, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 60, ap.
4/B/6, care a decedat în data de 13.12.2016;
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului impozite şi taxe locale;
- Compartimentelor de specialitate interesate.

Nr. 41 din 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Ciofiac Ioan
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Petrovics Liviu aflat în stare de
insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Având în vedere referatul nr. 1870 din 19.02.2019 al Serviciului impozite şi
taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 184 lei, reprezentând chirie
neachitată ale debitorului Petrovics Liviu, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2,
care a decedat în data de 01.07.2017;
Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 184 lei, reprezentând chirie neachitată
ale debitorului Petrovics Liviu, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, care a decedat
în data de 01.07.2017;
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului impozite şi taxe locale;
- Compartimentelor de specialitate interesate.

Nr. 42 din 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Ciofiac Ioan
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2
(Improvement of Banat Connectivity 2, acronim:IBC 2) ’’

Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul nr. 1780 din 14.02.2019 al Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană,
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului
„Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2, acronim:IBC 2)’’;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată şi actualiazată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin
dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2, acronim:IBC 2) ’’ în cadrul Programului Interreg
IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia, cât şi asigurarea fondurilor (cheltuieli eligibile şi
cheltuieli neeligibile) necesare implementării proiectului anterior menţionat.
Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului „Creşterea
mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2, acronim:IBC 2) ’’,
în valoare de 332.978,28 EURO (din care 283.031,54 EURO – fonduri IPA, 43.283,86 EURO – cofinanţare
naţională, iar 6.662,89 EURO – contribuţie proprie), în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a
cheltuielilor eligibile din Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia.
Art. 3. – Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 6.662,89 EURO, reprezentând 2% pentru
proiectul „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity
2, acronim:IBC 2) ’’.
Art. 4. – Se alocă suma de 167.098,23 EURO, reprezentând cheltuieli neeligibile, pentru
proiectul „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity
2, acronim:IBC 2) ’’.
Art. 5. – Se împuternicesc primarul Darius Adrian Postelnicu şi viceprimarul Toth Gabor ca reprezentanţi
ai proiectului şi pentru a semna toate documentele legale ce ţin de implementarea acestui proiect.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei PrefectuluiJudeţul Timiş;
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr. 43 din 28 februarie 2019
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării de către Oraşul Jimbolia a serviciilor de consultanţă achiziţii publice conform PRAG, pentru
implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2,
acronim:IBC 2) ’’

Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul nr. 1784 din 14.02.2019 al Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană,
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune aprobarea finanţării de către Oraşul Jimbolia a serviciilor de
consultanţă achiziţii publice conform PRAG, pentru implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în
Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2, acronim:IBC 2) ’’, în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Serbia;
Conform prevederilor PRAG (Practical Guide – Regulament cadru privind achiziţiile din cadrul Programului Interreg

IPA);
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată şi actualiazată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă finanţarea de către Oraşul Jimbolia a serviciilor de consultanţă achiziţii publice conform PRAG, pentru
implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2,
acronim:IBC 2) ’’, în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia .
Art. 2. – Se alocă din bugetul local suma de 8.968,63 EURO pentru implementarea proiectului „Creşterea
mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2, acronim:IBC 2) ’’, reprezentând
valoarea estimată a serviciilor de consultanţă achiziţii publice conform PRAG .
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei PrefectuluiJudeţul Timiş;
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr. 44 din 28 februarie 2019
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2019 - 2020

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 353 din 14.01.2019 al Serviciului APL, IE, TI, RP prin care se propune
aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2019 – 2020;
Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 alin. 1 şi alin. 2 din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011;
Ţinând cont de avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr. 15.752 din
09.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1 şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar
2019– 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Compartimentelor de specialitate interesate

Nr. 45 din 28 februarie 2019

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Karacsony Cristian şi declararea
ca vacant a unui post de consilier local, pe lista U.N.P.R, în cadrul Consiliului Local
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1800 din 15.02.2019 al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se propune
încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Karacsony Cristian şi declararea ca vacant a unui post
de consilier local, pe lista U.N.P.R., în cadrul Consiliului Local Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „d” şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se ia act de încetarea de drept, pentru lipsa nemotivată de la
mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului, a mandatului d-lui
Karacsony Cristian, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din partea U.N.P.R.
Art. 2. – Se declară vacant un post de consilier local pe lista U.N.P.R., în
cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării Actelor normative şi
contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- D-lui Karacsony Cristian.
Nr. 46 / 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Böss HademarGunthard şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista P.S.D., în cadrul
Consiliului Local Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1359 din 18.02.2019 al primarului oraşului Jimbolia prin care se
propune încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Böss Hademar-Gunthard şi
declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista P.S.D.., în cadrul Consiliului Local Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a”, ale art. 10 şi art. 12 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului d-lui
Böss Hademar-Gunthard, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din partea P.S.D.
Art. 2. – Se declară vacant un post de consilier local pe lista P.S.D., în
cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării Actelor normative şi
contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- D-lui Böss Hademar-Gunthard.
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public
al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia
Consiliul local al orasului Jimbolia,
Ţinând cont de adresa nr. 451/C1/07.02.2019 din 13.02.2019 al Tribunalului Timiş, precum şi adresa Tribunalului Timiş
înaintată către Ministerul Justiţiei;
Văzând referatul nr. 1082 din 25.02.2019 al serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea
solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia. Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215 din 2001,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă solicitarea transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al
statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al oraşului Jimbolia.
Art. 2. – După preluare, imobilul situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, va avea destinaţia „Sediu Servicii ale
Administraţiei Publice Locale”.
Art. 3. – În termen de un an de la definitivarea transmiterii imobilului menţionat mai sus, din domeniul public al statului în
domeniul public al oraşului Jimbolia, se va face mutarea efectivă a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi a Serviciului
de Impozite şi Taxe Locale ale oraşului Jimbolia, perioadă în care vom realiza adaptarea imobilului pentru noua destinaţie.
Art. 4. – În caz de nerespectare a destinaţiei prevăzute la art. 2, respectiv „Sediu Servicii ale Administraţiei Publice Locale”,
imobilul va reveni în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei.
Art. 5. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 176 din 20 octombrie 2016, se abrogă.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al
Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş,
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Tribunalului Timiş;
- Ministerului Justiţiei,
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea arondării Unităţii Administrativ-Teritoriale Checea, judeţ Timiş la
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia.
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând adresa nr.476 din 12.02.2019 a Unităţii Administrativ-Teritoriale Checea, judeţ Timiş,
precum şi referatul nr. 1749 din 14.02.2019 al Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor prin
care se propune aprobarea arondării Unităţii Administrativ-Teritoriale Checea, judeţ Timiş la Serviciului
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia.;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 250 din 19.12.2012 privind Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia
Cu respectarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) şi (3) din OG nr. 84/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ,,d’’ şi alin. (6) lit. ,,a’’ pct. 12 şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă arondarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Checea, judeţ Timiş la Serviciului
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor Jimbolia;
- Unităţii Administrativ-Teritoriale Checea, judeţ Timiş;
- Direcţiei de evidenţa persoanelor a judeţului Timiş.
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SECRETAR,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciofiac Ioan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 februarie 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Ciofiac Ioan.
Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.
Absentează: d-l Karacsony.
Din partea executivului participă: d-l Niţoi Ionel-secretar şi d-l Postelnicu Darius Adrian-primar.
Din partea Spitalului Dr. Karl Diell Jimbolia participă: d-şoara Cîrlig, d-na Buciuman.
Din partea Căminului pentru Persoane vârstnice Jimbolia participă: d-l Bucur Eugen;
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 178 din 21.02.2019.
ORDINE DE ZI
1. Prezentarea Raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2019 la Spitalul Dr.
Karl Diel Jimbolia.
Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante, existente la Spitalul Dr. Karl
Diel Jimbolia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe
anul 2019.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice în/din
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
5. Prezentarea raportului de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap cu domiciliul
în Jimbolia, semestrul II anul 2018.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri privind integrarea minoritaţii rome
pentru anul 2019.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei Grupului de Lucru Local pentru
problemele romilor la nivelul oraşului Jimbolia
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modernizării şi extinderii terasei situate pe strada Lorena, colţ
cu strada Republicii.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe/deasupra/în sau sub imobilele proprietate publică în orașul Jimbolia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobare amenajare spațiu verde pe domeniul public al Oraşului Jimbolia,
în fața imobilului din str. Calea Timișorii, nr. 30-36 (viitorul magazin LIDL);
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei anvelope de beton pentru punct de injecție
energie electrică în zona Locul Târgului.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare
efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A., pe raza oraşului Jimbolia.
13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în intravilanul oraşului
Jimbolia, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 6, nr. C.F.403431, nr.topo. 403431 în suprafaţă de 300 mp, propus
spre vânzare în baza Legii 15/2003.

14. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în intravilanul oraşului Jimbolia, str.
Alexandru Vlahuţă, nr. 6, nr. C.F.403431, nr.topo. 403431 în suprafaţă de 300 mp, propus spre vânzare
în baza Legii 15/2003.
15. Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, strada
Calea Timişorii nr. 29, ap.5, propus spre vanzare în baza Legii 112/1995.
16. Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, strada
Constantin Brâncoveanu nr. 27, propus spre vanzare în baza Legii 112/1995.
17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului ALEXANDRU RADU, aflat în
stare de insolvabilitate.
18. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului PETROVICS LIVIU, aflat în
stare de insolvabilitate.
19. Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului „Creşterea
mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2,
acronim:IBC 2) ’’.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de către Oraşul Jimbolia a serviciilor de consultanţă
achiziţii publice conform PRAG, pentru implementarea proiectului „Creşterea mobilităţii prin
dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity 2, acronim:IBC 2) ’’.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar
2019 – 2020.
22. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui Karacsony Cristian şi
declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista U.N.P.R., în cadrul Consiliului Local
Jimbolia.
23. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Böss
Hademar-Gunthard şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista P.S.D., în cadrul
Consiliului Local Jimbolia.
24. Probleme ale comisiilor de specialitate.
25. Probleme ale Primăriei.
26. Diverse.
PLUS LA ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în
domeniul public al oraşului Jimbolia.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Unităţii Administrativ-Teritoriale Checea, judeţ
Timiş la Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Jimbolia.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 21 din 21 februarie 2019 preşedinte de şedinţă
este d-l Ciofiac Ioan.
D-l Ciofiac supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate
de voturi.
D-l Ciofiac supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 23 ianuarie 2019
care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciofiac supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 31 ianuarie
2019 care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Ciofiac supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 21 februarie
2019 care se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul 1 al ordinii de zi d-na Buciuman prezintă pe scurt raportul de activitate al
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
D-na Buciuman – veniturile totale realizate au fost în valoare de 18.322.462 lei. Soldul de trezorerie
la data de 31.12.2018 este de 862.064 lei şi se constituie din venituri din contractul cu CASS-575.533 lei,
venituri proprii-248.436 lei, venituri din sponsorizări-38.094 lei. Din veniturile obţinute din contractele
cu DSP pentru finanţare acţiuni de sănătate s-au efectuat plăţi în valoare totală de 647.87 lei, din care
cheltuieli de personal – 621.132 lei şi cheltuieli materiale – 13.666 lei. Din veniturile obţinute din
contractele cu DSP pentru finanţarea programelor de sănătate din venituri proprii ale Ministerului
Sănătăţii s-au efectuat plăţi în valoare totală de 60.000 lei. Din subvenţii de la bugetul local s-au făcut
plăţi în valoare de 459.646 lei. Din donaţiile în bani, în sumă de 182.911 lei s-au efectuat plăţi pentru
achiziţionarea unor echipamente medicale. Valoarea donaţiilor în bani disponibilă în contul de Trezorerie
la data de 31.12.2018 este de 38.094 lei, care vor fi utilizaţi pentru achiziţia unui aparat de anestezie.
Cheltuielile de personal au fost angajate la nivelul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru perioada de raportare. Au fost acordate toate drepturile de personal sariaţilor unităţii. Nu
au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor şi a contribuţiilor aferente acestora.
Soldul contului de furnizori neachitaţi la data de 31.12.2018 este de 357.847,32 lei, iar unitatea nu
înregistrează datorii şi arierate la această dată.
D-na Ferescu – ce înseamnă servicii medicale la cerere?
D-na Buciuman – serviciile persoanelor neasigurate, servicii laborator, întreruperi de sarcină.
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul
2019 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 – citind aseară, am observant că lipseşte pediatria din statul de funcţii. Aveţi 125 de paturi.
Dacă adunaţi, nu vă dau paturile.
D-şoara Cîrlig – nu dau paturile? În locul pediatriei este secţia balneologie. Secţia medicină internă
are 25 paturi. Pediatria nu va mai funcţiona cu spitalizare continuă, în momentul în care vom încheia
contractual cu CASS, pe 2019.
D-l Tinei – să mai numărăm o data: medicină internă 25, din care neurologie 6 şi cardiologie 6;
obstetrică ginecologie 10, din care neonatologie 3; chirurie generală 25.
D-şoara Cîrlig – mai sunt 13 paturi la recuperare.
D-l Tinei – vă rog să mai socotiţi o data!
D-şoara Cârlig – totalul este de 125 paturi.
D-l Tinei – după socoteala din decizie vă dă 112 paturi.
D-şoara Cîrlig – la medicină înternă avem neurologie 6 şi cardiologie 6, iar diferenţa până la 25 este
de medicină internă.
D-l Niţoi – au ieşit paturile?
D-l Tinei – da.
D-l Prcsina – la laboratorul de analize medicale, la poziţia 135 – medic şef laborator analize
medicale, post vacant şi la poziţia 136 – medic primar şef laborator, trebuie neapărat şef laborator?
D-şoara Cârlig – dacă vă uitaţi, pe toate secţiile apare un post de şef secţie şi toate sunt vacante.
Prin delegare, este numit un medic.
D-l Prcsina – mă îngrijorează că nu avem un buget clar şi nu ştim cum vom avea bani. Cât de
imperios necesar ar fi un medic şef laborator pentru anul acesta?
D-şoara Cîrlig – asta spuneam, că nu vrem să scoatem aceste posturi la concurs.

D-l Tinei – ce ne propunem pentru spital anul acesta, ca şi investiţii?
D-şoara Cîrlig - sunt în discuţii cu d-l primar vis-à-vis de sumele de care avem nevoie. Proiectul pe
axa România-Ungaria nu a fost aprobat. Avem mari probleme cu departamentul de boli cronice. Ne dorim
extinderea laboratorului, acoperişul de la spălătorie ne face probleme şi ne-ar trebui o hală pentru arhivă.
D-l Prcsina – tot ce aveţi scriptic nu se poate arhiva electronic? Este adevărat că este volum foarte
mare, dar cu angajaţi sezonieri nu v-ar ajuta?
D-şora Cîrlig – sunt costuri imense.
D-şoara Siminiuc – vreau să întreb şi eu unde va funcţiona cabinetul de endocrinologie?
D-şoara Cîrlig – în laborator.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 27
D-l Ciofiac prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante, existente
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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 28
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2019.
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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 29
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Procedurii privind admiterea/ieşirea
persoanei vârstnice în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bucur – această modificare este datorită salariului minim pe economie, dar mai aveam de pus
în aplicare şi o recomandare de la Direcţia Generală a Asistenţei Sociale şi Protecţa Copilului. Ei, conform
contractului de asociere în vederea finanţării căminului, trebuie să monitorizeze modul în care se acordă
serviciile persoanelor vârstnice şi ne-au recomandat şă introducem şi contractual în procedură şi ne-am
conformat. În schimb, vreau să vă anunţ că a apărut Ordinul nr. 29, dar nu sunt apărute anexele. Din căte
ştiu, această anexă, care ne priveşte pe noi, prevede că toată documentaţia căminului urmează să se
modifice, dar trebuie aprobată prin hotărâre de Consiliu Local.
D-na Ferescu – în trecut s-a discutat despre îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale internaţilor, în
sensul că urma să faceţi nişte grupuri sanitare. În ce stadiu sunteţi?
D-l Bucur – încă nu s-a deschis nici o linie de finanţare şi ar fi dificil să punem în cârca Consiliului

Local treaba asta. Singura soluţie ar fi ca în momentul în care se deschide linia de finanţare, să gândim în
aşa fel încat să facem o sală de recuperare şi pentru comunitate, pentru a putea avea o sursă proprie de
finanţare. Printre puţinele puncte bune cu care vin este că nu mai există perioada aia de 5 ani în care eşti
obligat să respecţi procedura, că altfel se retrage licenţa de funcţionare. Acum, doar pierzi un punct din
cele 130 şi ceva. La ora actuală ne putem permite să pierdem şi 10 puncte.
D-na Ferescu – câte persoane aveţi?
D-l Bucur – 52.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 30
D-l Ciofiac prezintă raportul de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
cu domiciliul în Jimbolia, semestrul II anul 2018.
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Planului local de măsuri privind integrarea
minoritaţii rome pentru anul 2019.
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.
Dşoara Siminiuc – am mai aprobat un astfel de plan anul trecut? Că eu nu îmi amintesc. Strategia
Guvernului este din 2014. Imediat e gata strategia. Ce mai aprobăm? Ştiţi cumva câţi cetăţeni de etnie
romă declaraţi sunt în Jimbolia? Şi câţi copii sunt?
D-l Postelnicu – acest plan de acţiune şi toate celelalte hotărâri care urmează sunt la îndrumarea şi
solicitarea Consiliului Judeţean, care ne asaltează cu elaborarea acestor planuri. Avem statistici de la
ultimul recensământ. În ceea ce privesc romii, nu îi putem trece cu etnia romă dacă nu se declară, pentru
că nu îi putem obliga.
D-l Gorgan – la ,, Sănătate’’ apare la activităţi – campanie de promovare de suport educational:
cornul şi laptele. Instituţie responsabilă: primăria Jimbolia. Deci, ajungem şi acolo.
D-l Postelnicu – am lămurit problema şi aseară la comisii. Este vorba despre promovarea acestor
servicii.
D-l Niţoi – noi doar punem aceste afişe şi le mediatizăm.
D-l Gorgan – sunt paşi mărunţi către noi.
D-l Niţoi – am observant asta.
D-şoara Siminiuc – această strategie nu a fost obligatorie de când s-a implementat?
D-l Niţoi – nu a fost necesar o hotărâre de consiliu.
D-na Ferescu – acest program de corn şi lapte are în vedere anticiparea abandonului şcolar pentru
copiii romi. Este un mod de a-i atrage la şcoală.
D-l Postelnicu – mai sunt şi alte politici ale Guvernului, care încearcă să îi atragă la şcoală. De
exemplu, prin prezenţa obligatorie pentru acele indemnizaţii.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 31
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea actualizării componenţei Grupului de Lucru
Local pentru problemele romilor la nivelul 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 – am voie, la finele anului să cer informaţii de la acest grup? Ce activităţi au
desfăşurat din acest program?
D-l Niţoi – bineînţeles.
D-l Tinei – dacă ne uităm, sunt nişte responsabili de activităţi şi colega vrea să ştie dacă îşi fac
treaba.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 32
Punctul 9 de pe ordinea de zi se va discuta la ,,Probleme ale comisiilor de specialitate’’.
D-l Tinei – unde este punctul 9?
D-l Postelnicu – este o solicitare pe care o vom discuta la comisii.
D-l Prcsina – aş dori ca d-l Gain să participe la şedinţele de Consiliu. Sunt colegi nemulţumiţi de
anumite aspecte ale hotărârilor şi referatelor.
D-l Ciofiac prezintă referatul privind modificarea tarifelor maxime care pot fi percepute
pentru exercitarea dreptului de acces pe/deasupra/în sau sub imobilele proprietate publică în
orașul Jimbolia.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina – potrivit prevederilor legale, deciziei 997/2018. A cui decizie?
D-l Postelnicu – ANCOM.
D-l Prcsina – ei dau o decizie şi spun să o aplicăm în Jimbolia.
D-l Niţoi – această agenţie naţională este înfiinţată prin lege şi este pusă să facă aceste standarde,
aceste preţuri.
D-l Prcsina – la nivel national?
D-l Niţoi – da.
D-l Prcsina – până acum nu existau aceste tarife? Nu ştiu la ce să mă raportez.
D-na Ferescu – ca şi termen, nu suntem depăşiţi? Aşa precizează referatul, că trebuie să ne
conformăm în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare.
D-l Postelnicu – interesul nostru nu era să mărim tarifele la aceste reţele, doar că ne-am sesizat în
urma solicitărilor operatorilor, care au interpretat această decizie după cum au dorit ei. Vor să nu le luăm
bani nici măcar pe contractul de concesiune încheiat între părţi.
D-l Niţoi – eu am spus că dreptul de acces este de la poartă până la stâlp. Nu este locaţia
concesionată.
D-l Tinei – le putem face observaţie că cetăţenii nu mai vor să fie radiaţi?
D-l Postelnicu – le-am spuc că dacă nu mai vor să plătească, pot să îşi ia lucrurile şi au spus că au
contract de concesiune în vigoare. Noi nu ne vom conforma la zero lei, dar să decidă instanţa. Ei spun că
nu sunt radiaţii şi că au toate avizele necesare să funcţioneze.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 33
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobare amenajare spațiu verde pe domeniul public
al Oraşului Jimbolia, în fața imobilului din str. Calea Timișorii, nr. 30-36 (viitorul magazin
LIDL);

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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 34
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea amplasării unei anvelope pentru punct de
injecție energie electrică în zona Locul Târgului.
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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 35
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea modificării tarifelor de operare pentru
serviciile de salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A., pe raza 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-l Tinei – asociaţiile de proprietari , care şi-au strâns banii de la locatari, la vechile tarife, cum vor
proceda?
D-l Postelnicu – această majorare de tarife nu este solicitată de operator. Sunt taxe impuse de
Guvern.
D-l Ciofiac – nu s-a facturat încă pe ianuarie.
D-l Tinei – administratorii au luat banii la vechile tarife.
D-l Postelnicu – vor primi facturi.
D-l Tinei – diferenţa cine o acoperă?
D-l Postelnicu – se vor face regularizări.
D-na Ferescu – în ceea ce priveşte tariful pe persoană, este clar. Problema este la m³, pentru că ştim
că nimeni nu cântăreşte la momentul colectării gunoiul.
D-l Postelnicu – idea este că operatorul este deja încasat la groapa de gunoi. Sunt bani care li s-au
impus şi de pe care nu au nici un avantaj.
D-l Meszaros – cât mai avem contract cu Retim?
D-l Postelnicu – până la finele lunii aprilie.
D-l Meszaros – şi de ce mai mărim pentru câteva luni?
D-l Postelnicu – tariful va fi şi la următorul operator.
D-l Tinei – se negociază cu operatorul.
D-l Gorgan – noi suntem prinşi până în 2022 cu acel masterplan. Este adevărat că Retim va fi preluat
de o firmă străină?
D-l Postelnicu – nu am astfel de informaţii.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 36

D-l Ciofiac prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în
intravilanul oraşului Jimbolia, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 6, nr. C.F.403431, nr.topo. 403431 în
suprafaţă de 300 mp, propus spre vânzare în baza Legii 15/2003.
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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 37
D-l Ciofiac prezintă referatul privind vânzarea directă a terenului situat în intravilanul
oraşului Jimbolia, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 6, nr. C.F.403431, nr.topo. 403431 în suprafaţă
de 300 mp, propus spre vânzare în baza Legii 15/2003.
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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 38
D-l Ciofiac prezintă referatul privind însusirea raportului de evaluare pentru imobilul situat
în Jimbolia, strada Calea Timişorii nr. 29, ap.5, propus spre vanzare în baza Legii 112/1995.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 39
D-l Ciofiac prezintă referatul privind însusirea raportului de evaluare pentru imobilul situat
în Jimbolia, strada Constantin Brâncoveanu nr. 27, propus spre vanzare în baza Legii 112/1995.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 40
D-l Ciofiac prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului
ALEXANDRU RADU, aflat în stare de insolvabilitate.
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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 41
D-l Ciofiac prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului
PETROVICS LIVIU, aflat în stare de insolvabilitate.
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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 42
D-l Ciofiac prezintă referatul privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea
proiectului „Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat
Connectivity 2, acronim:IBC 2) ’’.
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 Postelnicu – vreau să vă aduc aminte că acest proiect este partea a doua de la IBC. Primul
proiect, în parteneriat cu Serbia are referire la reabilitarea străzilor L. Rebreanu, I. Slavici. În primul
proiect, noi am primit cea mai mare sumă. Pentru a păstra bugetul, trebuie să ne asumăm diferenţa, pentru
că noi am depus SF pe o suprafaţă mai mare. La primul proiect mai sunt de terminat podeţele şi de montat
tuburile.
D-şoara Siminiuc – de ce este diferenţă de 2.000 şi ceva de euro? Se alocă cota de contribuţie
proprie de 6.762 euro, iar la punctul 21 se aloca 8.968 euro. Ce e cu diferenţa?
D-l Postelnicu – sunt cheltuieli neeligibile.
D-şoara Siminiuc – unde sunt?
D-l Postelnicu – vorbim de punctul 20 acum.
D-şoara Siminiuc – şi nu se leagă?
D-l Postelnicu – le discutăm pe rând.
D-l Tinei – mă bucur că se fac lucrări noi. Unghiul de cădere a apei după ce îl facem?
D-l Postelnicu – după teren şi după SF.
D-l Tinei – mi se pare că le-au lăsat mai înalte decât erau înainte.
D-l Postelnicu – hai să nu discutăm până nu e gata totul.
D-l Prcsina – orice activitate de şantier are un diriginte de şantier. Nu ştiu de ce trebuie să pierdem
noi timpul. Dirigintele are responsabilitate acolo. El trebuie să verifice execuţia proiectului.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 43
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea finanţării de către Oraşul Jimbolia a
serviciilor de consultanţă achiziţii publice conform PRAG, pentru implementarea proiectului
„Creşterea mobilităţii prin dezvoltare rutieră în Banat 2 (Improvement of Banat Connectivity
2, acronim:IBC 2) ’’.

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 – înţeleg că dăm o data 6.000 euro şi o data 8.000 euro?
D-l Postelnicu – după cum am spus, e mai mult de 2%, deoarece SF era pe o suprafaţă mai mare,
iar înţelegerea a fost să îi ajutăm şi noi pe ei, cum ne-au ajutat ei la primul proiect.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 44
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va
funcţiona în anul şcolar 2019 – 2020.
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 – la grădiniţa cu program prelungit de pe str. Republicii, am înţeles că este o problemă.
S-a dat afară bucătăreasa şi se aduce mâncare din alte surse.
D-l Postelnicu – nu a fost data afară. Persoana care deservea bucătăria nu avea calificarea necesară,
iar normele interzic astfel de lucruri. Negăsind nici un bucătar cu diplomă, s-a optat pentru servicii de
catering. La această achiziţie au fost toţi din Jimbolia şi nu s-au încadrat. Se va relua procedura. Părinţii
pot să îşi asume diferenţa de sumă.
D-l Tinei – mâncarea o plătesc părinţii?
D-l Postelnicu – da. Asta a fost singura variantă până la angajarea unui bucătar.
D-l Tinei – de ce s-au făcut reparaţii dacă este propusă pentru demolare?
D-l Postelnicu – o lăsăm să cadă?
D-l Tinei – oricum va trebui să cadă.
D-l Postelnicu – dar nu peste copii. Nu înţeleg logica dumneavoastră.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 45
D-l Ciofiac prezintă referatul privind încetarea de drept, a mandatului de consilier al d-lui
Karacsony Cristian şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista U.N.P.R., în
cadrul Consiliului Local 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 46
D-l Ciofiac prezintă referatul privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier al d-lui Böss Hademar-Gunthard şi declararea ca vacant a unui post de consilier local,
pe lista P.S.D., în cadrul Consiliului Local 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 47
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului situat în
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 72, din domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Justiţiei, 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-l Prcsina – preluarea acestui imobil se face de către comisie, să se vadă starea?
D-l Niţoi – eu am propus să se aibă în vedere o anumită sumă pentru reparaţii. În funcţie de stadiul
imobilului, vom stabili cât se va aloca din bugetul local. Mutarea acestor două servicii presupune
anumite modificări şi adaptări.
D-l Postelnicu – în funcţie de bugetul de anul acesta, vom începe reparaţile.
D-şoara Siminiuc – ce rămâne în spaţiile acelea?
D-l Postelnicu – vor fi spaţii pe care le vom da în chirie.
D-şoara Siminiuc – o sală de consiliu local, că e frumos.
D-l Postelnicu – sperăm să o amenajăm pe asta şi să vă placă.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 48
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea arondării Unităţii Administrativ-Teritoriale
Checea, judeţ Timiş la Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 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-l Postelnicu – am discutat şi cu şefa de la SPCEP şi nu ar fi un efort prea mare. Putem să acceptăm
această variantă.
D-l Niţoi – naşterile se înregistrează oricum la Jimbolia.
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 49
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate
D-l Ciofiac prezintă referatul privind modernizarea terasei pe strada Lorena, colt cu strada
Republicii.
D-l Prcsina – noi, ca şi Consiliu Local, reprezentanţi ai cetăţenilor, trebuie să îi ajutăm.
Departamentul de urbanism cunoaşte toate cerinţele legale prin care se fac tot felul de modificări.
Referatul acesta este destul de evaziv: ,, se va modifica suprafaţa terasei prin lărgirea cu 50 cm. Acea

parcare există legal sau este formată natural, prin faptul că toată lumea parchează? Dacă se pune
problema să fie o parcare formată natural, am putea spune să mergem mai departe. Dacă este o parcare
legală, nu ştiu de ce vine solicitarea la Consiliu Local, când ar trebui făcut pe baza unui certificat de
urbanism. Aceeaşi firma despre care am discutat în ianuarie. Terasa este constituită legal?
D-l Gain – în primul rând, ca şi cadru general, administrarea domeniului public se face prin hotărâre
de consiliu. Din această cauză am venit cu referatul. Referitor la acest caz, este vorba despre o terasă
mai veche. În general, terasele nu au autorizaţie de construire, pentru că acestea se obţin numai în
cazul în care au concesionat. Noi nu am făcut niciodată şi nici în alte localităţi nu se procedează la
dezlipirea domeniului public şi concesionarea lui. Din momentul în care îi dai autorizaţie de
construire, se intabulează, ceea ce nu este corect doarece domeniul public este al tuturor cetăţenilor.
Aici este vorba despre ocuparea domeniului public în vederea exercitării unor activităţi de comerţ.
Pentru că ţine ocupat acel teren, plăteşte o taxă, care este stabilită de primar sau consiliu. Firma Faust
are la ora actuală o terasă împrejmuită cu piatră de munte, iar între tersaă şi domeniul public există o
parcare amenajată. La ora actuală se poate parca perpendicular cu drumul, iar dacă se va extinde , se
va putea parca pe diagonală. Am lăsat la latitudinea dumneavoastră să aprobaţi extinderea, să nu
aprobaţi extinderea sau să aprobaţi doar modernizarea.
D-l Postelnicu – cu modernizarea nu văd de ce nu am fi de acord.
D-l Niţoi – normal era să facă terasă din lemn, fără cărămidă, aşa cum au fost aprobările pentru
toată lumea.
D-l Prcsina – din ce înţeleg eu, firmele primesc îngăduinţă din partea Consiliului Local. Dacă ne
uităm la documentele de luna trecută, se specifică că nu am voie să am nici o construcţie între ax şi
trotuar. Îi mai dau voie să se extindă?
D-na Ferescu – toate terasele sunt între ax şi trotuar.
D-l Tinei – Bulevard are interioară.
D-na Ferescu – pentru că e pe spaţiu privat.
D-l Meszaros – până ajunge o cerere în Consiliu Local, să meargă prin aceste compartimente, iar la
noi să vină completă. De 30 de ani nimeni nu încearcă să rezolve problemele astea. Am înâeles până
acum, salariile au fost mici, dar acum, vă rog frumos să vă faceţi datoria. Suntem bârfiţi noi,
consilierii. Altfel, o să mă retrag şi eu ca d-l Boss şi o să plec. Aplicăm legea sau nu? Aici, în consiliu
s-a votat împotriva legii. D-l secretar a spus că este ilegal.
D-l Ciofiac – s-a votat împotrivă din mai multe aspecte. Nici nu avea ce căuta pe masa noastră.
Există lege. S-au ţintit patru puncte.
D-l Tinei – în momentul în care hotărârile Consiliului Local vor fi transparente, cred că anumiţi
oameni mai deştepţi ca noi, vor zice dacă suntem sau nu în afara legii. Dar atât timp cât proiectele de
hotărâri vin cu 24 ore înainte, se întâmplă ce se întâmplă.
D-l Niţoi – pentru acea hotărâre s-a făcut transparenţa cu peste 30 de zile înainte.
D-l Tinei – câţi au contestat?
D-l Niţoi – nimeni.
D-l Tinei – când vom avea PUG?
D-l Postelnicu – săptămâna asta am avut o discuţie. Am fost la proiectanţi.
D-l Gain – până la sfârşitul anului ar trebui să fie gata.
D-şoara Siminiuc – nici în solicitare şi nici în referat nu apare numărul de imobil. În ultima vreme
apare ,,casa X’’ la intersecţia ,,Y’’. Ce puncte de reper sunt astea? Nu suntem în pădure. Fiecare casă
ar trebui să aibă un număr.
D-l Niţoi – terasele nu au număr.
D-şoara Siminiuc – are clădirea.
D-şoara Buduran – acest subiect a fost pe ordinea de zi şi văd că s-a scos. Sunt curioasă de ce?
D-l Postelnicu – iniţial s-a dorit proiect de hotărâre, dar s-a scos deoarece am ajuns în această dilemă
cu administrarea domeniului public şi a rămas ca şi acord de principiu. Dilema s-a născut pentru că e
vorba despre extindere, care va ocupa din acea parcare şi nu ştiu dacă s-au gândit, dacă le-ar fi
convenabil.

D-şoara Buduran – după acest acord de principiu care ar fi pasul următor?
D-l Postelnicu – vom trimite răspuns dacă suntem de acord sau nu.
D-l Niţoi – nu am vrut să semnez pentru hotărâre pentru că nu am găsit legalitate. Ocuparea
permannetă a domeniului public este ilegală. Aprobarea temporară cu terasele din lemn s-a aprobat
fără hotărâre.
D-l Prcsina – cine are obligaţia să verifice dacă aceste terase temporare de lemn se modifică în
timp? Aici este problema. Trec în fiecare zi pe lângă acea construcţie. Cine trebuie să se autosesizeze?
D-l Gain – Timişoara are un regulament pentru amplasarea teraselor. Eu l-am studiat şi după părerea
mea, o parte din el s-ar potrivi şi la noi.
D-l Tinei – terasele când se demolează, dacă tot l-aţi citit?
D-l Gain – eu aş propune să facem un asemenea regulament şi să îl aprobăm. Atunci se va lucra
strict în cadrul acelui regulament şi nu vor mai exista discuţii.
D-l Prcsina – mi se pare normal. Părerea dumneavoastră de specialista care este?
D-l Gain – ceea ce se doreşte acum e mai de aprobat decât ceea ce există, pentru că nu ar fi avut
voie să pună acele garduri de piatră. Dacă ar demola şi ar face o terasă din lemn pe aceeaşi amprentă,
ar fi de dorit. Dacă se va face extinderea, nu se va mai putea parca, decât în diagonală.
D-l Ciofiac solicită acordul de principiu pentru extinderea şi modernizarea terasei de pe
strada Lorena, colt cu strada Republicii, care se respinge cu 8 voturi pentru (d-şoara Buduran, d-l
Corneanu, d-l Flore, d-na Ferescu, d-l Gorgan, d-l Prcsina, d-şoara Siminiuc şi d-l Tabeică) şi 7
abţineri (d-l Ciofiac, d-l Ciuciulete, d-l Magyar, d-l Meszaros, d-l Scrob, d-l Toth şi d-l Tinei).
D-l Ciofiac solicită acordul de principiu pentru modernizarea terasei de pe strada Lorena,
colt cu strada Republicii (pe vechiul amplasament), care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere (d-l
Gorgan).
Se trece la diverse:
D-l Postelnicu – avem o solicitare pentru continuarea unui proiect pe care îl avem cu Biserica
Catolică. După cum ştiţi, anul trecut am reuşit să alocăm cei 150.000 lei. Nu s-au putut achiziţiona
decât materialele de construcţii. Acest proiect este început, dar nu sunt fonduri pentru continuarea
lui. D-l Paroh Davor Lucacela a adresat o scrisoare, solicitând sumele necesare pentru finalizarea
acestui proiect. Mai mult decât atât, a obţinut o finanţare de la Ministerul Culturii pentru reparaţiile
interioare. Ar avea nevoie de un acord de principiu pentru susţinere în finalizarea acestui proiect. Îi
trebuie garanţia Consiliului Local că va primi aceşti bani să poată face împrumutul, pentru a plăti
manopera acoperişului. Fără acoperiş nu va putea începe reparaţiile interioare şi va pierde banii de la
Minister, de la care are termen de 6 luni pentru finalizare. D-na arhitect mi-a menţionat că această
clădire şi cea de vis-à-vis au arhitectură specială şi sunt foarte frumoase.
D-şoara Siminiuc – câţi bani au primit anul trecut?
D-l Postelnicu – 150.000 lei.
D-şoara Siminiuc – pe acea revistă lunară mulţumeşte Consiliului Local pentru 100.000 lei. Unde
este neînţelegerea?
D-şoara Buduran – s-a virat ulterior. Probabil că în ziarul următor o să apară şi suma asta.
D-l Tabeică – dacă avem bani, trebuie să ajutăm, că este o bisericuţă frumoasă.
D-l Toth – mai am o informare. Aştept documente de la d-l părinte pentru că am solicitat de la
Guvernul Ungariei să ne sprijine financiar.
D-l Ciofiac solicită acordul de principiu pentru susţinerea financiară a Bisercii din cartierul
Futok, care se aprobă cu unanimitatede voturi.
D-şoara Siminiuc – d-le vice, povestiţi cum a fost la Trebur şi cu cine aţi fost!
D-l Toth – am fost cu d-l Ordodi. Vineri seara s-a inaugurat acea stradă, care este in dezvoltare.
D-şoara Siminiuc – ce vă face să nu ne informaţi unde mergeţi în numele nostru şi de ce aţi mers
doar doi? Am înţeles că au fost 100 de persoane. Înseamnă că restul au fost cetăţeni germani. De 2
ani şi 8 luni nu suntem informaţi când mergeţi undeva.
D-l Postelnicu – am răspuns unei invitaţii care îmi era adresată mie, dar nu se asigura transport,

cazare sau masa. Am hotărât să meargă d-l vice şi d-l Ordodi Arcadie, care reprezintă 12 localităţi
din zonă.
D-l Toth – un lucru foarte interesant pe care l-am văzut a fost un cămin de bătrâni, care funcţiona
cu o grădiniţa la parter şi aveau activităţi comune.
D-l Gorgan – două aspecte vreau sa discut. Primul este referitor la firmele acestea de canalizare. Au
distrus rigolele. Când aveţi întrunire?
D-l Postelnicu – în fiecare luni.
D-l Gorgan – alt aspect: vine luna martie şi încep cu mărţişoarele. Piaţeta am gândit-o pentru astfel
de chestiuni. De ce îi tot înghesuiţi acolo?
D-l Postelnicu – vor fi mutaţi, dar în acest an toţi solicitanţii au vrut acolo. O să facem un regulament
pentru că am avut tot felul de polemici. Vom achiziţiona căsuţe, pe care le vom închiria din 10
februarie până în 10 martie, iar cine nu vine la timp nu mai primeşte. Referitor la regulamente, cât de
curând o să primiţi la mape, să semnaţi un angajament cu privire la datele personale. Am avut un
coleg trimis la instruire şi i s-a menţionat clar că inclusiv documenetele de la mape fac parte din
această restricţie şi nu au voie să părăsească incinta. Publicitatea se face pe site-ul primăriei şi la
avizier, nu pe facebook.
D-l Tinei – şi cu informaţiile în format electronic, pe tablete cum e?
D-l Toth – nici pe alea nu ai voie să le iei acasă.
D-l Tinei – Consiliul Judeţean cum funcţionează?
D-l Postelnicu – tabletele rămân acolo.
D-şoara Siminiuc – luna viitoare, pe 15 -19 aprilie se va desfăşura ,, şcoala altfel’’. Copiii nu vor
merge la şcoală şi vor avea tot felul de activităţi. Ar fi bine să fie pregătite muzeele.
D-l Postelnicu – să fim anunţaţi.
D-şoara Siminiuc – în luna mai va avea loc ,, noaptea muzeelor’’ şi ar fi frumos ca fiecare muzeu
să aibă o activitate.
D-l Postelnicu – nu îi putem oblige să lucreze de noapte.
D-şoara Siminiuc – un spaţiu de recreere pentru pensionari primim?
D-l Postelnicu – solicitaţi pentru anumite categorii de persoane. Sunteţi membră la o asociaţie?
D-şoara Siminiuc – m-au întrebat pe mine.
D-l Postelnicu – trebuie să existe o entitate ca să primească un sprijin.
D-şoara Siminiuc – materialul de la mapă a cântărit 1,620 kg şi are 380 pagini.
D-l Postelnicu – aţi luat materialele sau aţi adus cântarul?
D-şoara Siminiuc – l-am adus aici şi am şi numerotat. Se pierde timp şi curent. Se pare că nu vă
interesează economia. Acel panou de la Catena sta sub tensiune. Când îl scoateţi?
D-l Postelnicu – acel panou este defect şi se aşteaptă piesa pentru a fi schimbată.
D-şoara Siminiuc – să mai adunaţi câinii din Futok. Ce demersuri trebuie făcute ca şedinţele de
consiliu să fie live?
D-l Postelnicu – toate persoanele trebuie să fie de acord. Fiecare are dreptul la propia imagine.
D-şoara Siminiuc – regulamentul cu maşini când va fi pus în aplicare?
D-l Postelnicu – s-au finalizat protocoalele cu poliţia locală şi cu poliţia de frontieră şi asteptăm
sesizări.
D-şoara Siminiuc – când replantăm pomii?
D-l Postelnicu – dacă vreţi, îi replantăm. Eu vin, dar nu doar noi. Să mai vină lume.
D-şoara Siminiuc – colegii, veniţi? Dar nu cu hârleţul, că nu se poate.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Cifiac 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 primarulu.
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