ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
”Branşament apă potabilă şi racord canalizare bloc locuinţe pentru tineri destinate închirieii –
str. George Enescu, etapa a II-a”
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8873 din 07.08.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
prin care se propune aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
”Branşament apă potabilă şi racord canalizare bloc locuinţe pentru tineri destinate închirieii –
str. George Enescu, etapa a II-a”
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic al investiţiei ”Branşament apă potabilă şi racord
canalizare bloc locuinţe pentru tineri destinate închirieii – str. George Enescu, etapa a II-a”
, întocmit de către S.C. EUROENGINEERING TIMIŞOARA S.R.L.-D. din Timişoara, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei Art. 1. – Se aprobă proiectul
tehnic al investiţiei ”Branşament apă potabilă şi racord canalizare bloc locuinţe pentru tineri
destinate închirieii – str. George Enescu, etapa a II-a”, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre;
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 522.081,83 lei, din care C+M: 371.844,27
(TVA inclus);
- Investiţia este finanţată din bugetul local al Oraşului Jimbolia
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu si
Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii
internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
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din 13 august 2019

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ferescu Laura Mărioara

ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8934 din 09.08.2019 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se
propune rectificarea bugetului local pe anul 2019;
Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2019, după cum urmează:

COD
VENITURI – TOTAL
1. Donaţii şi sponsorizări
370201
2. Subvenţii de la bug. de stat către bugetele locale
pt.finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor
de comunicaţii în urgenţă în sănătate
420216
3. Sume FEN postaderare
450201
CHELTUIELI – TOTAL
1. Autorităţi publice
5102
- bunuri şi servicii
510220
2. Alte servicii publice generale
5402
- bunuri şi servicii
540220
3. Sănătate
6602
- transferuri pentru finanţarea cheltuielilor
curente din domeniul sănătăţii
660251
- transferuri pentru finanţarea cheltuielilor
de capital din domeniul sănătăţii
660251
4. Cultură, recreere şi religie
6702
- bunuri şi servicii
670220
5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
7002
- cheltuieli de capital
700271
6. Transporturi
8402
- proiecte cu finanţare din FEN
840256
- cheltuieli de capital
840271

MII LEI
TRIM III
TRIM IV
447,00
764,00
47,00
0

0
400,00
447,00
-50,00
-50,00
-49,50
-49,50
0

764,00
0
764,00
0
0
0
0
764,00

-76,40

0

76,40
146,50
146,50
255,00
255,00
145,00
400,00
-255,00

764,00
0
0
0
0
0
0
0

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter
Reparatoriu şi contencios administrativ al Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;

- Primarului Oraşului Jimbolia
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- DGFP Timiş;
- Serviciilor de specialitate interesate.
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din 13 august 2019

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ferescu Laura Mărioara

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 8935 din 09.08.2019 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din
bugetul local pe anul 2019;
Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul
local pe anul 2019, după cum urmează:
MII LEI
COD
TRIM. III TRIM. IV
VENITURI – TOTAL
5,00
1.014,00
1. Donaţii şi sponsorizări
371001
5,00
0
2. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
431010
-76,40
0
3. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii
431014
76,40
250,00
4. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru
finanţarea investiţiilor în sănătate
431016
0
764,00
CHELTUIELI – TOTAL
1. Sănătate
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital

6610
661020
661071

5,00
5,00
-76,40
81,40

1.014,00
1.014,00
0
1.014,00

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii internaţionale,
relaţii publice;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
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- DGFP Timiş;
Compartimentelor de specialitate interesate.
din 13 august 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ferescu Laura Mărioara
CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2019 din bugetul local
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8956 din 09.08.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2019;
Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu prevederile
incidente din OUG nr. 34/2006;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. „d” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2019 din bugetul local, după cum
urmează :
La Cap. A – Lucrări în continuare, se introduce un punct nou 12 – Reabilitare statui –
centrul orașului în valoare de 165 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 2.762,23 mii lei;
La Cap. B – Lucrări noi, se reduce punctul 3 – Realizare căi de acces în incinta pieței
agroalimentare Jimbolia cu 255 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 1.396,17 mii lei;
La Alte cheltuieli de investiții - se suplimentează punctul 1 – Studii și proiecte cu 90
mii lei, rezultând un Total Alte cheltuieli de 340 mii lei, Total Cap. C de 541,60 mii lei și un TOTAL
General de 4.700 mii lei.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii
internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciilor de specialitate interesate.

Nr. 114

din 13 august 2019

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ferescu Laura Mărioara

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
Privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2019
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul 8712 din 09.08.2019 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se
propune modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, pentru anul 2019;
Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu prevederile
incidente din OUG nr. 34/2006;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. „d” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, pentru anul 2019, după cum urmează:
- La Cap. C – Dotări, se reduce punctul 2 – Sistem de sutură I-Stich (Spital) cu 1,7 mii lei, se reduce
punctul 4 – Electrocardiograf (Spital) cu 16,1 mii lei, se suplimentează punctul 5 – Monitor funcții vitale
(Spital) cu 0,1 mii lei, se reduce punctul 6 – Autoclav (Spital) cu 12 mii lei, se suplimentează punctul 7 –
Defibrilator (Spital) cu 2,2 mii lei, se reduce punctul 8 – Mașină de gătit (Spital) cu 1 mie lei, se reduce punctul
9 – Cărucior de curățenie (Spital) cu 13,3 mii lei, se reduce punctul 10 – Lampă chirurgicală mobilă (Spital) cu
16,22 mii lei, se suplimentează punctul 14 – Holter EKG (Spital) cu 2,5 mii lei, se suplimentează punctul 16
– Uscător rufe (Spital) cu 2,8 mii lei, se introduce un punct nou 18 – Bilirubinometru (Spital) în valoare de
16,90 mii lei, se introduce un punct nou 19 – Aparat de radiologie digital (Spital) în valoare de 557,70 mii lei,
se introduce un punct nou 20 – Stație sterilizare (Spital) în valoare de 282,70 mii lei, se introduce un punct
nou 21 – Amenajare platformă rezervor oxigen medical (Spital) în valoare de 29,72 mii lei, se introduce un
punct nou 22 – Linie de videoendoscopie digestivă (Spital) în valoare de 189,60 mii lei, se introduce un punct
nou 23 – Histeroscop (Spital) în valoare de 54,70 mii lei, se introduce un punct nou 24 – Aparat de recuperare
cu oscilații profunde în valoare de 16,20 mii lei.
- La Alte cheltuieli de investiții - se suplimentează punctul 2 – Ușă radiologie cu 0,6 mii lei,
rezultând un Total Alte cheltuieli de investiții de 51,60 mii lei, Total Dotări de 1.662,28 mii lei, Total Cap. C
de 1.713,88 mii lei și un TOTAL General de 1.713,88 mii lei.
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Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii internaţionale,
relaţii publice;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciilor de specialitate interesate.
din 13 august 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ferescu Laura Mărioara
CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 13 august 2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-na Ferescu Laura-Mărioara.
Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 10.
Absentează: d-şoara Buduran, d-l Crăciun, d-l Gorgan, d-l Magyar, d-l Prcsina şi d-l Toth.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar şi d-l Gain Eugen – Arhitect şef
Urbanism şi amenajarea teritoriului.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 345 din 08.08.2019.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei ”Branşament apă potabilă şi racord canalizare bloc locuinţe pentru tineri destinate
închirierii – str. George Enescu, etapa a II-a”.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii
şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2019 din bugetul local.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2019.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 109 din 30.07.2019 preşedinte de şedinţă este dna Ferescu Laura-Mărioara.
D-na Ferescu supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor
tehnico-economici ai investiţiei ”Branşament apă potabilă şi racord canalizare bloc locuinţe
pentru tineri destinate închirierii – str. George Enescu, etapa a II-a”.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu – este vorba despre lucrările de viabilizare a zonei respective , care cad în sarcina
Oraşului. Vorbim despre racordul apă-canal şi ape pluviale. Cel de gaz şi cel electric s-au executat deja.
Ei se ocupă doar de construcţie, iar restul cade în sarcina noastră, inclusiv aleile.
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 111
D-na Ferescu prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu – motivul principal pentru care am convocat şedinţa extraordinară a fost această
rectificare bugetară. Dat fiind faptul că luni, pe data de 19, Spitalul orăşenesc urmează să semneze

contractele de achiziţie pentru un proiect finanţat de către Ministerul Sănătăţii, în valoare de 764.000
lei, la care cofinanţarea din partea spitalului, respectiv a Consiliului Local, este de 10%. Am inclus şi
sumele încasate din sponsorizări şi bineînţeles şi cofinanţarea spitalului pentru achiziţia de
echipamente. Mai avem o finanţare de 250.000 lei de la Consiliul Judeţean tot pentru echipamente la
spital.
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 112
D-na Ferescu prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu – toate capitolele au fost trecute şi la rectificare. La statuia Florian este vorba despre
plăţile de anul trecut.
D-l Tinei – nu s-a cerut recepţie?
D-l Gain – nu s-au făcut plăţile pentru că nici recepţia nu a fost gata la 31 decembrie anul trecut.
Din această cauză a trebuit să trecem şi pe lista nouă.
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 113
D-na Ferescu prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2019 din
bugetul local.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Siminiuc – ce înseamnă platformă supraterană pentru colectare selectivă a deşeurilor, la
cap.C Dotări?
D-l Postelnicu – este acea platformă pe care aţi văzut-o în faţa blocului de pe Enescu.
D-şoara Siminiuc – şi cine va goli gunoiul?
D-l Postelnicu – prestatorul Brai-Cata.
D-şoara Siminiuc – vorbim despre reabilitare. Cine a hotărât distrugerea mozaicului de pe stâlpii
celor patru rondouri de pe centru?
D-l Postelnicu – este o reabilitare a rondourilor. Este o afirmaţie maliţioasă. Numai asta faceţi.
Dumneavoastră aveţi o părere. Fiecare cu părerea lui.
D-şoara Siminiuc – nu sunt de acord. Distrugeţi ceva ce este al oraşului. Este o istorie locală şi
vă consider ,,criminali’’ dacă le veţi distruge în continuare. Este pe lista de investiţii, dar nu aţi întrebat
pe nimeni şi nu este corect. Sunt făcute de Ceramica şi ziceţi că nu aveţi bani. Cum nu aveţi bani, dacă
le distrugeţi şi puneţi altceva? Vorbim despre lista de investiţii. Un cm de trotuar nu aţi făcut.
D-l Postelnicu – dumneavoastră iar nu înţelegeţi ce discutăm acum.
D-şoara Siminiuc – distrugeţi oraşul.
D-l Postelnicu – asta este părerea dumneavoastră preconcepută.
D-şoara Siminiuc – parcul din Triunghiul Friedman când îl terminaţi? A trecut termenul de
executare.
D-l Postelnicu – credeţi că nu le-am spus să termine acea lucrare? Constructorul va trebui să predea
lucrarea când o termină şi va suferi rigorile contractului.

D-şoara Siminiuc – de ce nu i-aţi ajutat?
D-l Postelnicu – noi am lucrat sau dumneavoastră? Cum am fi putut să îi ajutăm?
D-şoara Siminiuc – parcul să fie terminat, cărările, locul de joacă, nu terenul acela.
D-l Postelnicu – aveţi idei preconcepute şi mă mir că la vârsta dumneavoastră continuaţi să gândiţi
aşa.
D-şoara Siminiuc – ce are vărsta cu ce faceţi aici?
D-l Tinei – să înţeleg că la statuie sunt blocaţi doar banii contabili. E la Lucrări noi, dar e veche
executată, ca să putem plăti constructorul.
D-l Postelnicu – nu s-a recepţionat la 31 decembrie şi nu am putut plăti.
D-l Tinei – deci, este balastrul acela de la început de an de care am tot vorbit eu. La cap. B, la
lucrări de la piaţă, reuşim să facem şi wc public?
D-l Gain – nu intra nici un wc public.
D-l Tinei – ni s-a promis că în momentul când va fi gata piaţa, wc va intra în reparaţii.
D-l Gain – wc va fi reparat dar nu are nimic cu investiţia. Investiţia e una şi reparaţia e alta.
D-l Tinei – apa şi curentul intră la investiţii?
D-l Gain – wc are apă şi curent.
D-l Tinei – nu are curent.
D-l Gain – înainte avea?
D-l Tinei – da.
D-l Gain – înseamnă că are şi acum.
D-l Postelnicu – nu funcţionează acum, dar este branşat la reţeaua de curent.
D-l Gain – dumneavoastră trebuie să înţelegeţi că în momentul în care piaţa va fi dată în funcţiune,
acel wc va funcţiona.
D-l Tinei – locuitorii oraşului Jimbolia nu au wc la piaţă şi nu este functional.
D-l Postelnicu – încercaţi să prezentaţi lucrurile ca şi colega, maliţios. Când un amplasament este
predat unui constructor, acel constructor răspunde până la recepţia finală şi până la predarea lucrării
către beneficiar. Atât timp cât nu s-a făcut un proces verbal de preluare de către beneficiar, este al
constructorului şi de aici noi avem sarcina să ne judecăm cu ei pentru a finaliza aceste lucrări.
D-l Tinei – când vom avea wc la piaţă?
D-l Postelnicu – când va fi finalizată piaţa.
D-l Tinei – până atunci oamenii ce fac?
D-l Postelnicu – încă este şantier. Suntem în litigii cu constructorul.
D-l Gain – este acel wc ecologic.
D-şoara Siminiuc – şi unde se spală pe mâni după ce îl folosesc?
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri
(d-şoara Siminiuc şi d-l Tinei) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 114
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Ferescu declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul de şedinţă şi
unul la dosarul primarului.

SECRETAR GENERAL,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ferescu Laura Mărioara

