ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11149 din 22.10.2019 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
prin care se propune aprobarea modificării modificării Structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel
Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Ţinând cont de prevederile Ordinului M.S. nr. 1836/2007 pentru stabilirea atribuţiilor managerului
spitalului public şi de prevederile art. 15 din HG. nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a OUG nr. 162/2008 privind transferal ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
către autorităţile publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin. (7) lit. „c” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia prin:
- Completarea Structurii organizatorice a Ambulatorului integrat cu un Cabinet neonatologie;
- Reducerea numărului de paturi în Compartiment Boli cronice cu 2 paturi (de la 22 de paturi se
reduce la 20 de paturi de spitalizare continuă);
- Suplimentarea numărului de paturi în Compartiment Recuperare, medicină fizică şi balneologie
cu 2 paturi (de la 13 paturi se suplimentează la 15 paturi).
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 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;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;
- Cetăţenilor prin afişare.
Nr. 142 din 31.10.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs a două posturi vacante şi unui post temporar vacant existente
la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11970 din 25.10.2019 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse
umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a a două posturi vacante şi unui post temporar
vacant existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului
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 şi a adresei M.S. nr. 54252/27.02.2018 în vederea
aplicării unitare a prevederilor art. 14 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit. „c” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante, pe perioadă
nedeterminată, normă întreagă, existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia:
- Infirmieră la Secţia Medicină Internă, poziţia nr. 20 din Statul de funcţii;
- Infirmieră la Secţia Chirurgie generală, poziţia nr. 84 din Statul de funcţii.
Art. 2 - Se aprobă scoaterea la concurs a următorului post contractual temporar vacant, pe
perioadă determinată (12 luni), normă întreagă, existent la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia:
- Medic specialist medicină internă la Compartiment Boli cronice, poziţia nr. 89 din Statul
de funcţii.
Art. 3
– Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 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;
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia;
- Cetăţenilor prin afişare.
Nr. 143 din 31.10.2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2019,
personal contractual, ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11843 din 23.10.2019 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse
umane prin care se propune aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2019,
personal contractual, ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, precum şi referatul de aprobare
al Primarului Oraşului Jimbolia;
În conformitate cu H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Ţinând cont de Hotârârea Consiliului Local Jimbolia nr. 197/2015 privind stabilirea capacităţii
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia la 70 de locuri;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit. „b” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea Organigrama şi Statul de funcţii ale Căminului pentru persoane
vârstnice Jimbolia pentru anul 2019, personal contractuaL prin:
- Înfiinţarea unui post de supraveghetor de noapte, normă întreagă, poziţia nr. 20 din
Statul de funcţii (poziţie nouă), prin transformarea unui post din Îngrijitoare,
spălătoreasă, poziţia nr. 19 din Statul de funcţii;
- La poziţia nr. 19 din Statul de funcţii, numărul posturilor de Îngrijitoare, spălătoreasă,
se va diminua şi va deveni 14.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia.

Nr. 144 din 31.10.2019
CONTRASEMNAZĂ ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂREA
privind aprobarea Codului de conduită al personalului Primăriei Oraşului Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 10280 din 17.09.2019 al Serviciului Buget
Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane, prin care se propune aprobarea Codului de conduită al
personalului Primăriei Oraşului Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al PrimaruluiOraşului
Jimbolia;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată şi
actualizată;
Având în vedere prevederile art. 597 alin. (2) lit. ”b”, ”k” şi ”l” din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, prin care se abrogă Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, Legea nr. 7/2001 privind Codul de conduită al
funcţionarilor publici, precum şi Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Codul de conduită al personalului Primăriei Oraşului Jimbolia, prevăzut
în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 163 din 24.09.2015 se
abrogă.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 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;
- Serviciilor din cadrul Primăriei.
Nr. 145 din 31.10.2019
CONTRASEMNAZĂ ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Oraşului
Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11744 din 22.10.2019 al Serviciului Buget Contabilitate, Patrimoniu,
Resurse umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Primăriei Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată şi
actualizată;
Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei Oraşului
Jimbolia, prevăzut în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 183 din 29.10.2015 se
abrogă.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 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;
- Serviciilor din cadrul Primăriei.
Nr. 146 din 31.10.2019

CONTRASEMNAZĂ ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului
Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul de specialitate nr. 11715 din 21.10.2019 al Serviciului Administraţie
publică locală prin care se propune actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
oraşului Jimbolia, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia nr. 11711 din

21.10.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 118 din 23 iunie 2016
privind declararea constituirii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de raportul comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 124 şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se actualizează componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului
Jimbolia, după cum urmează:
I.

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE:
1. Ciuciulete Petru
2. Corneanu Constantin
3. Magyar Csaba-Radovan
4. Gorgan Daniel
5. Toth Gabor

II.
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,
PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ŞI AGRICULTURĂ:
1. Scrob Radu – Nicolae
2. Ciofiac Ioan
3. Meszaros Ştefan
4. Prcsina Iancu – Constantin
5. Buduran Maria Andra
III. COMISIA PENTRU INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE,
ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, TINERET ŞI SPORT
1. Ferescu Laura – Mărioara
2. Siminiuc Tatiana
3. Flore Gheorghe – Cristian
4. Magyar Csaba-Radovan
5. Crăciun Laurenţiu-Sebastian

IV.
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ, PROTECŢIE
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
1. Toth Gabor
2. Prcsina Iancu – Constantin
3. Tabeică Neculai
4. Tinei Valentin
5. Corneanu Constantin
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Compartimentelor de specialitate interesate;
- Celor prevăzuţi la art.1;
- Cetăţenilor prin afişare.
Nr. 147 din 31 octombrie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Flore Gheorghe Cristian

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Realizare stație de
încărcare a autovehiculelor electrice în orașul Jimbolia și amplasare copac solar WI-FI”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând raportul nr. 11909 din 24.10.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care
se propune aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Realizare stație de
încărcare a autovehiculelor electrice în orașul Jimbolia și amplasare copac solar WI-FI”, precum şi referatul de
necesitate şi oportunitate al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate;
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 ”Realizare stație de încărcare a autovehiculelor electrice
în orașul Jimbolia și amplasare copac solar WI-FI”, 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 ”Realizare stație de încărcare a
autovehiculelor electrice în orașul Jimbolia și amplasare copac solar WI-FI”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
- Valoarea totală a investiției este de 324.798,30 lei (TVA inclus), din care C+M: 177.238,30 lei (TVA
inclus).
- Investiţia este finanţată prin Programul INTERREG V-A ROMANIA-UNGARIA de Cooperare
Transfrontalieră
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.
Nr. 148

din 31 octombrie 2019

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare pentru BUNURI MOBILE aflate in patrimoniul public – Muzeu PSI
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 11714 din 22.10.2019 al Serviciului Buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane,
prin care se propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru BUNURI MOBILE aflate
in patrimoniul public – Muzeu PSI, întocmit de S.C. Top Sky Valuation S.R.L. şi referatul de aprobare al
Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată prin O.G. nr. 61/2001
şi de Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 83 din 26.02.2002 privind Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Jimbolia;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c” şi art.196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru BUNURI MOBILE aflate in patrimoniul public – Muzeu
PSI, după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Numărul şi data raportului de
evaluare întocmit de
SC Top Sky Valuation SRL

Valoarea
bunului
( lei fără TVA)

Denumirea bunului
mobil

Adresa bunului
mobil

Coif paradă
Coif intervenţie
Sabie comandant
formaţie
Sabie medic formaţie
Ţeavă refulare
Felinar manual
Felinar căruţă
Stingător apă
Faclă iluminare
Sorb Knaust
Album formaţie
Drapel formaţie
Uniformă pompieri
Motopompă Rosenbauer
Pompă manuală Knaust
Pompă manuală Knaust
APC Praga 1952
Scară culisantă
Ţeavă refulare
TOTAL BUNURI
MOBILE

Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI

11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019

1192
1192
1118

Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI
Muzeu PSI

11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019
11714/22.10.2019

1118
250
440
440
30
188
450
232
320
1180
3565
19014
19014
20203
1488
250
71684

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ a Instituţiei Prefectului- judeţul Timiş ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
Nr. 149 din 31.10.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11945 din 24.10.2019 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se
propune rectificarea bugetului local pe anul 2019, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;
Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
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. Cote defalcate din impozitul pe venit
040201
2. Impozit şi taxa pe clădiri
070201
3. Sume defalcate din TVA
110206
4. Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
330213
5. Donaţii şi sponsorizări
370201
6. Subvenţii pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială 420235
CHELTUIELI – TOTAL
1. Autorităţi publice
- cheltuieli de capital
2. Învăţământ
- bunuri şi servicii
- burse
3. Sănătate
- transferuri din bugetele locale pentru finanţarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
4. Cultură, recreere şi religie
- bunuri şi servicii
- susţinerea cultelor
- cheltuieli de capital
5.Asigurări şi asistenţa socială
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
7. Protecţia mediului
- bunuri şi servicii
8. Transporturi
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital

5102
510271
6502
650220
650259
6602
660251

-mii leiTRIM IV
1.121,00
-1.283,00
266,00
1.997,00
-100,00
41,00
200,00
1.121,00
10,00
10,00
150,00
100,00
50,00
80,00
80,00

6702
670220
670259
670271
6802
680210
680220
7002
700220
700271
7402

-559,00
341,00
50,00
-950,00
200,00
91,85
108,15
770,00
100,00
670,00
100,00

740220
8402
840220
840271

100,00
370,00
100,00
270,00

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.
Nr. 150 din 31 octombrie 2019
CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Flore Gheorghea Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2019 din bugetul local
Văzând raportul nr. 11919 din 24.10.2019 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care
se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2019, precum şi referatul de
necesitate şi oportunitate al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b” 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 reduce punctul 1 – Cadastru imobiliar-edilitar + bancă de date cu
10 mii lei; se reduce punctul 3 – Actualizare Plan Urbanistic General cu 50 mii lei; se reduce punctul 5 –
Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul de
ameliorare Jimbolia cu 150 mii lei; se reduce punctul 6 – Reabilitare bază sportivă din centrul orașului cu 800,01
mii lei; se reduce punctul 7 – Reabilitare piață agroalimentară cu 50 mii lei, rezultând un Total Cap. A de
1.702,23 mii lei;
La Cap. B – Lucrări noi, se suplimentează punctul 1 – Viabilizare terenuri cu 505 mii lei; se
suplimentează punctul 3 – Realizare căi de acces în incinta pieței agroalimentare Jimbolia cu 270 mii lei,
rezultând un Total Cap. B de 2.171,17 mii lei;
La Cap. C – Dotări, se introduce un punct nou 8 – Centrală termică liceu (2 buc) în valoare de 200 mii
lei; se introduce un punct nou 9 – Centrală termică primărie în valoare de 10 mii lei, rezultând un Total Dotări de
411,60 mii lei.
La Alte cheltuieli de investiții, se suplimentează punctul 1 – Studii și proiecte cu 75 mii lei, rezultând
un Total Alte cheltuieli de 415 mii lei, Total Cap. C de 826,60 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. 151

din 31 octombrie 2019

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Flore Gheorghe Cristian

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 raportul nr. 11914 din 24.10.2019 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, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
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 leiCOD
TRIM.IV
VENITURI-TOTAL
95,00
1.Alte venituri din prestări servicii
331050
15,00
2. Suvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor
curente din domeniul sănătăţii
431000
80,00
CHELTUIELI-TOTAL
1. Sănătate
- bunuri şi servicii
2. Alte acţiuni economice
- bunuri şi servicii

6610
661020
8710
871020

95,00
80,00
80,00
15,00
15,00

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;

Nr. 152

DGFP Timiş;
Compartimentelor de specialitate interesate.

din 31/ octombrie 2019
CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂREA
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 raportul nr. 11823 din 23.10.2019 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, precum şi referatul de aprobare al
Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b” 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 9 – Cărucior de curățenie (Spital) cu 17,7 mii lei,
se suplimentează punctul 15 – Timpanometru (Spital) cu 17,7 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.
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. 153 din 31 octombrie 2019
CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi suplimentarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2019,
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11837 din 23.10.2019 al directorului Casei de Cultură Jimbolia, prin care se propune
modificarea şi suplimentarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2019, pentru a fi cuprinsă
în agenda cultural-sportivă a judeţului Timiş, precum şi referatul de aprobare nr. 11746 din 22.10.2019 al
Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit. ”a” şi ”e”, alin (7) lit. „d” şi „f” şi art. 196
alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi suplimentarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe
anul 2019, pentru a fi cuprinsă în agenda cultural-sportivă a judeţului Timiş, astfel:
a.
b. Se modifică evenimentul ,,Tabăra de jurnalism’’ în ,,Festivalul OIKOS’’, iar suma de 4000,00 lei se
împarte astfel:
- 2000,00 lei se acordă ,,Festivalului OIKOS’’;
- 2000,00 lei se suplimentează pentru evenimentul ,,Concert la Viena a Corului Floris’’.
c. Se suplimentează bugetul pentru organizarea evenimentului ,,Concert la Viena a Corului Floris’’ cu
4500,00 lei, sumă necheltuită în cadrul evenimentului ,,Sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea
Corului Floris’’ şi 2000,00 lei de la evenimentul ,,Tabăra de jurnalism’’, rezultând un buget de
21500,00 lei;
d. Se suplimentează bugetul pentru organizarea evenimentului ,,Zilele Jimboliene – ed. a XXII-a, cu
17000,00 lei, sumă necheltuită din bugetul evenimentului ,,Cupa Europei – Zilele sportului pentru
toţi’’ şi cu 59200,00 lei din sponsorizări;
e. Se suplimentează bugetul pentru organizarea evenimentului ,,Ruga Jimboliană – ed. a XIV-a –
spectacol folcloric’’ cu 2000,00 lei, sumă necheltuită din bugetul evenimentului ,,Cupa Europei – Zilele
sportului pentru toţi’’, rezultând un buget de 27000,00 lei.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Casei de cultură Jimbolia;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciilor de specialitate interesate.
Nr. 154

din 31.10.2019

CONTRASEMNAZĂ ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Statului de funcţii pe anul 2019 la Primăria
Oraşului Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 11973 din 25.10.2019 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
prin care se propune aprobarea modificării şi completării Statului de funcţii pentru anul 2019 ale activităţilor
finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, precum şi referatul de aprobare al Primarului Oraşului
Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de H.C.L. nr. 143/2017 privind stabilirea salariilor de bată pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual la nivelul administraţiei publice locale a Oraşului Jimbolia, precum şi H.C.L. nr. 118/2019
privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului de funcţii publice prevăzute în Anexa I din H.C.L.
nr. 143/2017;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II, art. 385, alin. (3), art. 386 lit. ,,a’’, art. 387 alin. (1) lit. ,,c’’,
art. 392 alin. (1), art. 393 alin. (2) lit. ,,a’’, art. 598 Anexa nr. 5, I-Funcţii publice generale, lit. C – punctul 1, art.
129, alin. (2) lit. ,,a’’, alin. (3) lit. ,,c’’ şi art. 196 alin. (1) lit. ,,a’’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statului de funcţii ale activităţilor finanţate de la bugetul
local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2019, astfel:
- La aparatul de specialitate al primarului – Arhitect Şef, Serviciul Urbanism, Amenajarea
teritoriului – ID Post 233684 se transformă din funcţie publică generală de execuţie Inspector,
clasa I, grad profesional asistent în funcţie publică generală de execuţie Înspector, clasa I, grad
profesional debutant (post vacant).
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios
administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Compartimentelor de specialitate interesate;
- Cetăţenilor prin afişare.
Nr. 155

din 31 octombrie 2019

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore Gheorghe Cristian

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 octombrie 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Flore Gheorghe Cristian.
Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.
Absentează: d-l Ciuciulete.
Din partea executivului participă: d-l Niţoi Ionel-secretar.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 454 din 24.10.2019.
ORDINE DE ZI
1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 26.09.2019.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a două posturi vacante şi unui post temporar
vacant existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2019,
personal contractual, ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de conduită al personalului Primăriei Oraşului
Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei
Oraşului Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului
Jimbolia.
*se înaintează către toate comisiile de specialitate.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiției ”Realizare stație de încărcare a autovehiculelor electrice în orașul Jimbolia și amplasare
copac solar WI-FI”.
*se înaintează către Comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului,
turism şi agricultură.
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru Bunuri mobile aflate în patrimoniul
public – Muzeu PSI.
*se înaintează către Comisia pentru activităţi economico-financiare.
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
*se înaintează către Comisia pentru activităţi economico-financiare.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2019 din bugetul local.
*se înaintează către Comisia pentru activităţi economico-financiare.
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local pe anul 2019.
*se înaintează către Comisia pentru activităţi economico-financiare.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2019.
*se înaintează către Comisia pentru activităţi economico-financiare.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi suplimentarea Agendei cultural – sportive a oraşului
Jimbolia pe anul 2019.
*se înaintează către către comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi socialculturale, tineret şi sport.
*se înaintează către Comisia pentru activităţi economico-financiare.
15. Probleme ale comisiilor de specialitate.
16. Probleme ale Primăriei.
17. Diverse.
PLUS LA ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statului de funcţii pe anul 2019
la Primăria Oraşului Jimbolia.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 141 din 31.10.2019 preşedinte de şedinţă este d-l
Flore Gheorghe Cristian.
D-şoara Siminiuc – după ce regulament ne desfăşurăm astăzi activitatea?
D-l Niţoi – regulamentul care îl avem nu este abrogat.
D-şoara Siminiuc – cel vechi, da?
D-l Niţoi – sigur că da. Nu văd nici o nelămurire. Există un regulament în vigoare sau aveţi
cunoştinţă de un model de regulament aprobat de minister?
D-şoara Siminiuc – da. L-aţi pus pe site.
D-l Niţoi – acela este o idee de-a noastră. A dat Ministerul de resort vre-un model, până în prezent?
D-şoara Siminiuc – trebuia să dea?
D-l Niţoi – aşa spune în lege.
D-şoara Siminiuc – atunci de ce aţi făcut acel potenţial regulament?
D-l Niţoi – am făcut un proiect.
D-şoara Siminiuc – de ce?
D-l Niţoi – ca să fie.
D-l Flore supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate
de voturi.
D-l Flore supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 26.09.2019 care
se aprobă cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă (d-şoara Siminiuc).
D-şoara Siminiuc – eu ştiam că d-l secretar trebuie să supună la vot procesul verbal al şedinţei
anterioare, ca să fim corecţi. De ce nu facem ca la carte?
D-l Niţoi – preşedintele de şedinţă face prezentarea şi pot supune eu la vot că nu este nici un fel de
problemă.
D-şoara Siminiuc – nu că puteţi, trebuie.
D-l Tinei – sunteţi împotrivă pe procedură sau ce s-a notat?
D-şoara Siminiuc – pe ce s-a completat în procesul verbal. În momentul acesta, filmarea mai este? Pot
să verific când se termină şedinţa ce s-a filmat?
D-l Niţoi – nu ştiu. Există şi varianta aceasta.
D-l Flore prezintă referatul privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl
Diel Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 142
D-l Flore prezintă referatul privind scoaterea la concurs a două posturi vacante şi unui post
temporar vacant, existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 143
D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii
pe anul 2019, personal contractual, ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil proiectul
de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 144
D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Codului de conduită al personalului Primăriei
Oraşului Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Meszaros – ce s-a schimbat?
D-l Niţoi – nu mare lucru. A fost abrogată Legea nr. 7/2004 de Codul administrativ.
D-l Meszaros – vă rog ca personalul din primărie să fie ţinut puţin mai sub control.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 145
D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Primăriei Oraşului Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 146
D-l Flore prezintă referatul privind actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al oraşului Jimbolia.
Toate cele patru comisii avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gorgan – e vorba despre schimbarea ce am discutat-o data trecută, de d-l Corneanu?
D-l Niţoi – da.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 147
D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției ”Realizare stație de încărcare a autovehiculelor electrice în orașul Jimbolia și
amplasare copac solar WI-FI”.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură avizează
favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Siminiuc – cine a hotărât locul acestor două obiective? Este şcoala în faţă?
D-l Prcsina – noi am hotărât. A fost un proiect de hotărâre privind amplasarea.
D-şoara Siminiuc – şi eu am fost împotrivă. Nu aici lângă şcoală să îi radiem pe copii.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 148
D-l Flore prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru Bunuri mobile
aflate în patrimoniul public – Muzeu PSI.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.

D-l Gorgan – la punctul 17 – APC Praga e o maşină din muzeu, mă gândesc.
D-l Niţoi – da.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 149
D-l Flore prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 150
D-l Flore prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2019 din
bugetul
local.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Prcsina – sunt în principiu de acord la Cap. C Dotări – centrală termică liceu, dar nu ne gândim
să
facem şi izolaţia? Este o clădire veche. Trebuie să încălzim copiii, nici nu se pune problema, dar ar trebui să
vedem ce costuri ar presupune izolarea.
D-l Tinei – sunt reprezentantul dumneavoastră în consiliul de administraţie la liceu şi aş vrea să fac o
informare: Curtea de Conturi nu te lasă să investeşti în bunuri care nu sunt ale tale. Clădirea liceului nu este
proprietatea Consiliului Local.
D-l Niţoi – cum nu este? Dintotdeauna este proprietatea Oraşului Jimbolia. Există un litigiu pe rol,
care nu s-a terminat pentru că este cale de atac. Există o contestaţie.
D-l Tinei – putem să investim până nu se termină litigiul?
D-l Niţoi – este într-adevăr o dilemă aici. Există un risc.
D-l Prcsina – ştiu că Blythswood a făcut o sponsorizare şi a făcut izolaţia unei clase. Dacă
achiziţionezi centrala este tot o investiţie din partea primăriei. Nu văd de ce nu am izola.
D-l Tinei – avem un proiesct la liceu. Se va dărâma clădirea de pe Republicii şi se va face o
Construcţie nouă.
D-l Prcina –vom instala o centrală într-o clădire veche neizolată.
D-l Tinei – nu se poate.
D-l Gorgan – dacă tot suntem la Cap. Dotări, am o sugestie executivului: o centrală termică la ANL
Mărăşeşti.
D-l Toth – da.
D-şoara Buduran – am o nelămurire la Cap. B – viabilizare terenuri. Dacă ne puteţi da căteva detalii.
D-l Niţoi – este vorba despre blocurile ANL.
D-şoara Buduran – mulţumesc.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 151
D-l Flore prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 152
D-l Flore prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2019.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 153

D-l Flore prezintă referatul privind modificarea şi suplimentarea Agendei cultural – sportive a
oraşului Jimbolia pe anul 2019.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-culturale, tineret şi sport
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gorgan – la începutul anului am solicitat introducerea unui spectacol de teatru. Nici acum nu
regăsesc acest lucru.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere (d-l
Gorgan) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 154
D-l Flore prezintă referatul privind aprobarea modificării şi completării Statului de funcţii pe
anul 2019 la Primăria Oraşului Jimbolia.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 155
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate
D-l Tinei – de ce s-a scos majorarea de tarife? Hotărârea care aţi afişat-o pe site.
D-l Niţoi – nu s-a făcut transparenţa în termen de 30 de zile şi o lăsăm pe luna viitoare.
D-l Tinei – de ce aţi tipărit-o pe site cu Flore – preşedinte?
D-l Niţoi – şi luna viitoare tot Flore e.
D-l Tinei – şi dacă intervine ceva şi nu vine?
D-l Niţoi – nici o problemă. Este doar un proiect de hotărâre. Deocamdată nu este absolut necesară
pentru că încă mai lucrează Brai-Cata şi luna noiembrie.
D-l Tinei – aveţi de gând să revizuiţi sumele, să se scadă tariful? Dumneavoastră aţi luat de bun ceva
ce v-a dat Brai-Cata.
D-l Niţoi – am primit 3 oferte. Nu e Brai-Cata.
D-l Tinei – eu am citit raportul şi nu mi se pare normal.
D-l Prcsina – avem la masă o solicitare de la d-l Tudorănescu cu privire la un acord de principiu. A
solicitat şi data trecută concesionarea. Vrea să îl ajutăm pentru că vrea să deschidă în zona cânepei un atelier
de sudură, în care va realiza generatoare electrice. Doreşte un acord de principiu, ca să fie sigur dacă se va
angaja să facă nişte investiţii privind măsurătorile topo, dezmembrări şi tot ce înseamnă partea juridică.
D-l Tudorănescu – acest proiect a mai fost prezentat în şedinţă şi a fost respins. Locaţia este într-o
stare jalnică, iar în ultimii ani a ajuns groapa de gunoi a oraşului. Este un proiect de suflet, care se bazează
pe construcţia de generatoare free energy, care va fi viitorul tehnologiei electrice în lume. De aceea am nevoie
de spaţiu. M-am gândit să fac şi un centru de cercetare a energiei magnetice. Am câteva imagini ca să vedeţi
situaţia reală. După cum reiese şi din fotografii, nu este ok ce se întâmplă acolo. Nu este canalizare, apă. Sa auzit în spaţiul public că ar fi altcineva în spatele meu. De aceea am venit în faţa dumneavoastră să vă
prezint şi să vă spun exact cum stă situaţia reală. Am aici să vă arăt o parte din utilaje.
D-l Prcsina – s-a discutat aseară în cadrul comisiei, iar unii colegi au întrebat de ce să nu mergem pe
varianta concesionării, pentru că în momentul în care se face concesionarea există un termen stabilit. S-a pus
această problemă pentru că au mai fost diferiţi investitori intenţionaţi bine sau nu şi ştim bine că au cumpărat
zonele respective şi au rămas în paragină. Atunci s-a venit cu propunerea concesiunii.
D-l Tudorănescu – initial cererea a fost pentru concesionare şi s-a respins.
D-l Prcsina – cred că nu s-a înţeles foarte bine. Dumneavostră cereţi clădirile existente, nu toată
suprafaţa. Cred că acolo a fost problema. Trebuie să vedem dacă avem aplicabilă în oraşul Jimbolia acea taxă

de paragină, pentru că avem tot felul de locaţii unde nu se îmtâmplă nimic. Vorbim de unele case sau terenuri,
chiar dacă sunt particulare. Nu mai putem permite să lăsăm să devină nişte zone care afectează vecinătăţile.
D-l Tudorănescu – sunt puţini oameni care vor să facă ceva pentru oraşul ăsta.
D-l Tinei – nu am fost la ţedinţa de luna trecută şi din căte am înţeles, sunt două speţe aici:
1. Nu este făcută dezmembrarea terenului;
2. Nu există temei legal să vindeţi acele construcţii prin încredinţare directă.
D-l Niţoi – în nici un caz prin încredinţare directă. Se va face prin licitaţie publică.
D-l Tinei – mergând mai departe punctual, ce îi promitem astăzi d-lui Tudorănescu?
D-l Niţoi – ce solicită dumnealui.
D-l Tinei – deci, trebuie să aduceţi terenul liber de sarcini.
D-l Niţoi – terenul este liber de sarcini.
D-l Tinei – nu este dezmembrat.
D-l Niţoi – este altceva. Dacă daţi un acord de principiu ca omul să facă investiţia, atunci se
angajează două feluri de cheltuieli:
1. Cheltuieli de dezmembrare, din partea noastră;
2. Cheltuieli din partea dumnealui, care trebuie să vină cu un proiect.
Acum există o legislaţie mai strictă referitoare la concesinare, pentru că trebuie avize din partea ministerelor
de resort, că nu e necesar statului sau că nu sunt necesare pentru alte obiective şi acestea durează foarte mult,
până la 6 luni. Vânzarea ar fi mai uşoară şi mai oportună, în sensul că s-ar putea face într-un timp mai scurt,
chiar dacă este licitaţie. Oricum, la prima strigare va trebui să fie cel puţin doi ofertanţi şi abia la a doua
licitaţie se poate admite oferta. Tocmai de aceea îi trebuie un aviz din partea Consiliului Local. Noi, la licitaţie
nu putem spune investiţie numai pentru motoare energetice, ci pentru o investiţie mai largă, pentru că nu
putem da cu dedicaţie. Noi nu scoatem terenul la licitaţie pentru d-l Tudorănescu, ci pentru un obiect de
investiţie cu o gamă mai largă.
D-l Meszaros – noi am mai dat 5 h pentru construirea unei fabrici şi nu s-a făcut. D-l Gain trebuie să
ne informeze cum a putut să vândă. Cei de la urbanism ar trebui să ne spună concret.
D-l Prcsina – noi ca şi Consiliu Local putem să emitem o hotărâre, dar rămâne acel contract de
concesiune, care nu se mai face cu avizul comisiei. Se face de către compartimentul urbanism. Nimeni nu a
modificat nişte cerinţe minime în care trebuie să oblige acel investitor. În momentul în care vindem un teren,
poate exista posibilitatea ca în timpul investiţiei să nu mai poată suporta cheltuiala şi terenul să râmănă în
paragină. Ideea mea e să mergem pe concesionare, chiar dacă s-a schimbat legea. Dacă pe perioada
concesionării terenului nu ţi-ai atins obiectivul, automat ţi-a fost retrasă posibilitatea de a cumpăra.
D-l Meszaros – şi primim cele 5 h înapoi?
D-l Prcsina – nu primim pentru că au fost vândute.
D-l Tinei – Consiliul Local vinde, nu primăria. Consiliul Local administrează domeniul public.
D-l Prcsina – ştiu ce spuneţi, dar cunoaşteţi toate punctele de încheiere contractuală între primărie şi
beneficiar?
D-l Tinei – nu ni s-a adus până acum pe masă. Ultimul cuvânt ar trebui să îl aibă Consiliul Local, nu
primăria.
D-l Prcsina – sunt oameni în oraş care vor să investească şi sunt oameni care vin din afară, care nu au
făcut absolut nimic. De ce să nu ajutăm oamenii care sunt ai Jimboliei? Dar trebuie să avem o garanţie în caz
că acea zonă nu se dezvoltă să nu rămână în paragină.
D-l Tinei – ce votăm?
D-l Niţoi – votăm vânzarea pentru că asta avem astăzi aici. Vânzarea trebuie să se facă cu 2/3 din 17,
adică 13 consilieri, pentru că e vânzare de patrimoniu.
D-l Tinei – până când vă angajaţi să faceţi studiul de fezabilitate?
D-l Tudorănescu – cât mai repede.

D-l Prcsina – aici dacă avem acord de principiu, nu îmi dă un termen. În concesiune pot spune un
termen de 10 ani, de exemplu.
D-l Tudorănescu – dacă nu cumpăr, nu pot să accesez fonduri.
D-l Prcsina – acum înţeleg ce vreţi dumneavoastră. Vreţi să vă asiguraţi că puteţi să accesaţi şi alte
fonduri.
D-l Gorgan – dacă doriţi să accesaţi şi fonduri europene, există posibilitatea de a nu avea în proprietate
terenul, ci doar în chirie sau concesiune. Se poate face şi acest lucru, dar cu amendamentul ca minim 5 ani
să îl aveţi în concesiune, în cazul dumneavoastră.
D-şoara Siminiuc – acolo sunt 42 ha într-o zonă destul de drăguţă a oraşului. Dacă vând câţiva metri
pătraţi şi vreau să fac ceva de anvergură, nu pot.
D-l Flore supune la vot acordul de principiu privind cumpărarea imobilului situat în oraşul Jimbolia,
str. Cânepei, nr. 4, precum şi terenul aferent construcţiilor, care se aprobă cu 14 voturi pentru şi un vot
împotrivă (d-şoara Siminiuc).
D-na Ferescu – aş vrea să îi dau cuvântul d-nei directoare a Şcolii Gimnaziale, să vă vorbească despre
un proiect.
D-na Geambazu – este vorba despre un proiect pe care l-am depus în 2017, un proiect interregional
cu Ungaria. Iniţial, proiectul a fost pe lista de aşteptare, iar acum a devenit eligibil. Noi am dat atunci o
hotărâre de susţinere şi de finanţare cu 2%.
D-l Toth – noi acum doi ani am dat o hotărâre pentru cofinanţarea acestui proiect, iar acum a intervenit
o altă problemă.
D-na Geambazu – suma rambursabilă în mod sigur este de 60 şi ceva mii euro, rămânând ca cealaltă
parte de 28.000 euro să fie suportată deocamdată din bugetul local şi dacă se realizează economii în cadrul
progranului, atunci nu este necesar să dăm suma înapoi. Valoarea totală a proiectului pentru partea noastră
este de 105.000 euro, iar acel 2% reprezintă 2.100 euro.
D-l Niţoi – pentru care există hotărâre de Consiliu.
D-na Geambazu – da. Ne-am interesat ce înseamnă această supracontractare pentru cei 28.000 euro.
Toată lumea cu care am vorbit şi experţii, susţin că nu a existat niciodată o absorbţie de 100% şi că riscul
este destul de mic ca să nu primim total aceşti bani. Nu e vorba despre totul sau nimic, ci de până la această
sumă.
D-na Ferescu – poate ne daţi mai multe detalii despre proiectul în sine, ce presupune el.
D-na Geambazu – dacă s-ar aproba, proiectul s-ar desfăşura începând cu luna ianuarie 2020, pe o
perioadă de 15 luni, cu posibilitate de prelungie pe încă 3. Presupune 8 întâlniri (4 la noi şi 4 în Ungaria) cu
conferinţă de lansare, cu participarea profesorilor şi a elevilor. Partea de investiţie ar însemna că la şcoala
noastră ar urma să fie reabilitată sala care deocamdată este într-o stare avansată de degradare şi ar trebui
renovată. Acum se desfăşoară antrenamentele Clubului de lupte. Acea sală vrem să o transformăm într-o sală
multifuncţională, care să aibă şi o mica scenă pentru programele elevilor, pentru ateliere, prezentări. Am
prevăzut şi realizarea unui ansamblu folcloric, care va beneficia de instructor de dansuri şi costume populare
pentru 12 perechi. În proiect este prevăzut şi realizarea unui panou pe verticală, în curtea şcolii, către peretele
vecinilor. Fiecare clasă se va ocupa de un panou şi împreună vor planta. Şcoala de acolo este catolică, iar la
prima vizită la noi, am prevăzut şi la Biserica Catolică o slujbă. Ar fi prima oară când şcoala ar fi implicată
într-un asemenea proiect.
D-l Toth – ce înseamnă ca şi cost această sală?
D-l Tinei – 28.600 euro.
D-na Geambazu – cam aşa ceva.
D-l Gorgan – 35% oferă Consiliul Local şi 65% Uniunea Europeană?

D-na Geambazu – oferă mai mult, doar că partea aceasta este sigură. 28.000 euro este o sumă cu risc.
Noi sperăm să primim destul de mult înapoi. Şi nu e vorba că nu primim, ci e vorba să o restituim în cazul
în care nu se realizează acele economii.
D-l Toth – singura noastră problemă sunt aceşti bani şi nu ştim de unde să îi luăm ca să putem da
această hotărâre. Va trebui să luăm această decizie.
D-na Geambazu – trebuie să trimitem această hotărâre până în 6 decembrie.
D-l Scrob – deci, investiţia totală este de 105.000 euro, iar UE dă 60.000 euro?
D-l Niţoi – noi trebuie să avem toţi banii.
D-l Scrob – banii cu risc sunt 45.000 euro.
D-na Geambazu – nu. Banii cu risc sunt 28.000 euro.
D-l Gorgan – d-l secretar are dreptate când spune că noi trebuie să avem toată suma. Înaintăm suma,
facem obiectivele şi dupaia se face decontul.
D-l Tinei – după aia îţi vine raport de progres, în funcţie de facturile ce le decontezi, dar initial noi
trebuie să punem în contul dumneavoastră suma de 110.000 euro.
D-l Gorgan – noi trebuei să îi avem, iar în cazul în care nu s-a prins un obiectiv, se taie din sumă şi
rămâne la plus cei 28.000 euro.
D-l Niţoi – rămâne problema urgenţei. Nu ştiu de ce aţi aşteptat atât din decembrie.
D-na Geambazu – dar nu am aşteptat.
D-na Ferescu – când aţi expus programul, aţi spus că aţ aflat la finele lunii decembrie, dar este vorba
despre octombrie.
D-na Geambazu – mai există o cerere decât cea depusă ieri.
D-l Toth – trebuie să găsim sursa de finanţare. Asta este problema noastră.
D-na Geambazu – dar nu se poate prevedea pe anul viitor?
D-l Tinei – nu. Noi până în 6 trebuie să vă dăm disponibil de lichidităţi 105.000 euro ca să puteţi face
programul. Aşa funcţionează. Îţi asiguri tot proiectul şi în funcţie de cât tragi, îţi decontează să vadă dacă nu
ai furat.
D-na Ferescu – deci, dumneavoastră în data de 6 noiembrie aveţi data fixată? La momentul semnării
trebuie să faceţi dovada existenţei contului bancar. Dacă sunteţi în faza precontractuală şi vi se mai solicit
documente suplimentare, părerea mea e că banii încă nu trebuie să existe în cont.
D-na Geambazu – nici nouă nu ne-a spus asta.
D-na Ferescu – la momentul în care semnaţi, trebuie să aveţi suma.
D-l Gorgan – lucrurile sunt simple şi executivul ar trebui să ne spună: sunt sau nu bani?
D-l Toth – nu.
D-şoara Buduran – este un proiect foarte bun şi trebuie susţinut. Nici nu se pune problema. Trebuie
să sprijinim învăţământul. O felicit pe d-na directoare.
D-l Gorgan – anul viitor, chiar dacă vom avea buget prin martie, proiectul începe în ianuarie.
D-l Niţoi – sunteţi optimist.
D-na Geambazu – am înţeles că din hotărâre trebuie să rezulte două lucruri:
1. Că se asigură cofinanţarea de 2%
2. Că se sprijină financiar diferenţa faţă de data trecută.
D-l Tinei – cofinanţarea presupune că noi, Consiliul Local ne angajăm să vă dăm banii. În bugetul
Initial nu e prevăzut proiectul dumneavoastră. Trebuie rectificare bugetară şi tăiat din altă sursă.
D-l Niţoi – trebuie convocată o şedinţă şi formată o echipă, care se va ocupa de proiect. Cine va face
asta?
D-na Geambazu – Am trimis materialele la d-l primar. Vom forma o echipă din şcoală.
D-l Niţoi – eu nu le-am văzut.
D-l Toth – oricum trebuie traduse.

D-l Niţoi – dacă sunteţi de acord, trebuie să convocăm mâine şedinţa.
D-l Flore – aşteptăm să se convoace şedinţă şi nu supunem la vot deocamdată.
D-na Geambazu – mulţumim.
D-l Prcsina – aşa cum am mai spus, rog executivul să verifice care este taxa de paragină şi în funcţie
de asta, propunerea mea e să dăm eventual o hotărâre. În momentul în care anumite firme lasă în paragină
aceste zone, să suporte 500%, iar pentru zonele rezidenţiale 300%. Un al doilea punct vizează discuţiile pe
care le-am avut cu diferite persoane din Jimbolia referitoare la groapa de gunoi din spatele bălţilor. Se aruncă
pe margine tot felul de resturi de mobilier, construcţii. M-am gândit înainte să văd cererea d-lui Tudorănescu.
Să ne gândim la amenajarea unei zone pentru colectarea deşeurilor non menajare. Cred că ar fi un proiect
bun pentru Jimbolia şi am rezolva o parte din situaţie. În funcţie de ce se adună, se pot contacta firme care
se ocupă cu ridicarea acestor deşeuri. Dacă nu facem infrastructură, o să aşteptăm ca oamenii să facă ceva,
dar noi ce le oferim?
D-şoara Siminiuc – există lege prin care se taxează spaţiIle părăsite. Am iniţiat un proiect de hotărâre
acum un an şi ceva şi mi s-a spus că nu a fost foarte bine întocmit şi nu a apărut pe masa noastră. Referitor
la al doile punct, de 2 ani şi 4 luni vorbim despre gunoaiele din oraş şi nu a primit nimeni o amendă pentru
depozitarea gunoaielor pe spaţiul public. Peste 2 luni suntem în 2020. Nu s-a dat o amendă conform HCL
17. Anul trecut s-au dat 9 amenzi, dar nu ştiu pentru ce.
D-l Gorgan – în momentul în care vorbim despre rampă de amplasare sau de înfiinţarea unui astfel de
obiectiv, implică costuri. Omul când vine să îşi aducă deşeurile, nu ar trebui taxaţi pentru acest lucru? În
momentul în care îi taxezi, nu ai rezolvat problema, pentru că de exemplu ,,Petrovici’’ nu va veni la rampa
noastră să arunce, ci va arunca în continuare lângă. Proiectul în sine este ok.
D-l Prcsina – vreau să decidem prima data zona şi după aceea tot procesul. Dacă taxăm sau nu.
D-l Gorgan – cred că ar trebui ştiut planul de la început. Nu să facem cum au făcut alţii: depunem
moţiunea, pica Guvernul şi nu mai ştim ce facem. Trebuie să ştim de la început ce facem. Altfel nu pot fi de
acord.
D-l Tinei – din câte ştiu eu, Legea mediului ne oblige să facem 2 gropi de gunoi ecologice, unde să
depună gospodăriile populaţiei gunoiul de grajd. Peste acel gunoi de grajd se puteau depune resturile de iarba
şi crengile tocate. Să facem întâi ce ne obligă legea şi după aia proiecte ştiinţifico-fantastice. Până la urmă
nu canapeaua miroase la nas.
D-l Prcsina – nu aţi fost acolo să vedeţi. Nu este o fantezie de a mea. Este realitatea.
D-l Tinei – aveţi alocare financiară pentru proiect?
D-l Prcsina – nu.
D-l Tinei – şi atunci despre ce vorbim?
D-l Prcsina – nu suntem în stare sau nu vrem? Nu o facem în 2 luni, o facem pentru anul viitor.
La şedinţă a dorit să participe d-na Beatrix Laporta pentru a discuta despre problema câinilor
maidanezi din Jimbolia. Din cauza traducerii incomplete (din lb. germane în lb. română) s-a putut nota doar
o parte din conversaţie.
D-na Laporta – ştiu problema câinilor din Jimbolia şi doresc să caut o locaţie. Prinderea câinilor nu
este o soluţie, pentru că se întorc. Singura soluţie este de a castra toţi câinii din Jimbolia, iar cei de pe străzi
să fie duşi în adăposturi. Eu vreau să construiesc în Jimbolia un adăpost. Am câteva poze. În Germania este
interzis să dai drumul la câini pe stradă. Legi există în România, dar nu se aplică. Pentru asta solicit ajutor.
Câinii care ajung în adăpost vor fi adoptaţi. În primul rând trebuie castraţi câinii din gospodării.
D-l Prcsina – aţi fost şi la alte primării să discutaţi? Cu ce scop în Jimbolia? De ce nu puneţi problema
în altă localitate?
D-na Laporta – din întâmplare. O cunosc pe d-na Renate, care a adoptat nişte câini de la Danyflor şi
ne-am gândit să facem ceva pentru Jimbolia.

D-l Gorgan – câţi câini aţi adunat?
D-l Toth – peste 120.
D-l Gorgan – în această adresă se specifică faptul că vor construi canise. Care este mărimea
adăpostului, care doresc să îl construiască? Câte locuri?
D-na Laporta – 300 câini. Eu găsesc sponsorizări, dar am nevoie de apă şi curent.
D-l Crăciun – aveţi experienţă în aşa ceva?
D-na Laporta – în Germania deţin două adăposturi, care sunt finanţate din sposorizări.
D-l Gorgan – nu solicită bani din Consiliul Local?
D-na Laporta – nu. Doar terenul, apă şi curent.
D-l Toth – de restul se ocupă ei.
D-l Gorgan – şi executivul la ce locaţie s-a gândit?
D-l Toth – la FNC.
D-şoara Buduran – niciodată. Nu aveţi cum să băgaţi în interior. Trebuie undeva în exterior.
D-şoara Siminiuc – sunt 100 mp până unde vreţi să daţi şi legea nu permite zgomot de noapte. Acolo
nu!
D-l Tinei – ne învârtim în jurul cireşului. Care este diferenţa între proiectul acesta şi cel vechi? Cu
câţi câini vreţi să porniţi?
D-na Laporta – nu putem să garantăm că mâine avem 300 de câini.
D-l Tinei – există o procedură pentru export, dacă câinele este agresiv.
D-şoara Siminiuc – vin străinii să ne gestioneze câinii.
D-l Toth – d-na doreşte să o ajutăm cu terenul. Vrea să construiască cabinete medicale pentru câini.
Padocurile vor fi la calea ferată undeva. Trebuie să ştim dacă sunteţi de acord. D-na îi sponsorizează inclusiv
pe Danyflor. Avem cheltuieli mari cu câinii: 600 lei/câine.
D-şoara Buduran – aici nu sunt tot oamenii de data trecută?
D-l Toth – nu. Ei vor terenul în folosinţă gratuită.
D-l Tinei – nu trebuie dezbatere publică pentru schimbarea destinaţiei terenului?
D-l Niţoi – transparenţă va trebui sigur.
D-l Flore – vorbim doar de un acord de principiu.
D-l Niţoi – dacă participăm numai cu terenul, propunerea este bună.
D-l Tinei – cu o condiţie: să schimbăm locaţia.
D-na Laporta – avem nevoie între 5.000 mp-10.000 mp.
D-l Gorgan – sunt foarte multe întrebări la care nu avem răspuns. Trebuie să ştim ce se întâmplă cu
câinii. Cine adună câinii?
D-l Toth – ei fac totul.
D-l Flore – avem nevoie de o documentaţie scrisă mai amplă.
D-na Ferescu – în principiu cred că toată lumea e de acord că trebuie să rezolvăm problema câinilor
şi avem nevoie de ajutor. Problema concretă este locaţia. Ideea nu o respingem, dar trebuie să ştim pasul doi.
D-l Flore – ce facem în acest caz?
D-l Toth – simplu, nu mai facem.
D-l Gorgan – dacă solicităm mai multe date, nu mai facem?
D-l Toth – nu hotărâm acum nimic, doar să le spunem dacă vrem.
D-l Crăciun – să găsim un teren în afara oraşului. Este necesar aşa ceva.
D-l Niţoi – să ne prezinte o documentaţie scrisă şi explicită. S-a înţeles necesitatea şi oportunitatea.
Se trece la diverse
D-şoara Siminiuc – vine iarna, d-le viceprimar, suntem pregătiţi pentru polei şi îngheţ?
D-l Toth – da.

D-şoara Siminiuc – am văzut că s-a demolat gardul. Acel gard nu face parte din patrimonial oraşului?
D-l Toth – s-a depozitat. Nu s-a dus la fier vechi.
D-şoara Siminiuc – nu se poate complete gardul cimitirului cu acel grilaj?
D-l Toth – o idee bună.
D-şoara Siminiuc – gunoaiele de pe străzi unde au fost depozitate, televizoarele aruncate şi toate
celelalte? Tot ce s-a adunat de pe străzile oraşului la curăţenia de toamnă.
D-l Toth – Peisaj hosta nu cred că le-a ridicat. Ce e verde a luat Peisaj Hosta. Mă documentez.
D-şoara Siminiuc – de ce nu s-a tocat totul? Au dat mii de euro pe tocătoare.
D-na Ferescu – poate urmează.
D-şoara Siminiuc – monumentul paşoptiştilor şi al ,,anticomuniştilor’’ sunt într-o stare jalnică. Fac
parte din oraşul nostru? Cad cărămizi. Au sau nu valoare pentru oraş? Finanţare pentru sala de educaţie fizică
şi sport de la şcoala gimnazială de pe Enescu, când? Pot afla preţul lucrării acoperişului de pe Lucaciu 2? Sa reparat o porţiune.
D-l Toth – cred că s-a făcut din surse proprii.
D-şoara Siminiuc – d-l primar a zis că din banii primăriei.
D-şoara Buduran – nu e adevărat. Am mai avut discuţia asta. Şi s-a specificat că omul a făcut pe banii
lui.
D-şoara Siminiuc – cum poate să facă din banii lui când este locuinţa noastră?
D-şoara Buduran – îl ploua şi primăria nu avea bani să îi dea.
D-şoara Siminiuc – ce servicii oferă primăria în cimitir? Acum o lună, când a murit o prietenă, am
vrut să cumpăr pe banii mei linoleum, pentru că sunt mizerabile. Capela nu s-a compartimentat. Cioclii au
venit în tricou portocaliu şi în bermude şi au îngropat cetăţeanul. Aşa se prezintă serviciile cimitirului. Este
penibil.
D-l Toth – sunt particulari.
D-şoara Siminiuc – cum particulari? Şi fac ce vor? De ce nu putem să avem noi 4 oameni şi să îi
îmbrăcăm civilizat?
D-l Flore – este firmă care se ocupă.
D-l Tabeică – d-le vice, acolo la drum, la terasă să fie luate pietrele alea mari. Să vină să facă un gard
frumos, nu alea. Nimeni nu e contra, dar să facă un gard mic. Mulţumesc d-lui primar că s-au pus plăcuţe la
rondou.
D-l Gorgan – la intersecţia Calea Timişorii-Ştefan cel Mare au fost foarte multe accidente. Încercaţi
să faceţi demersurile pentru un sens giratoriu sau semafor sau alte idei
, pentru că suntem la final de an şi se fac bugetele.
D-l Scrob – măcar un ,,STOP’’ pe jos.
D-l Niţoi – un sens giratoriu ar fi cel mai bine.
D-l Gorgan – la aceste demersuri voi participa şi eu.
D-l Tinei – mulţumim executivului că a reuşit să reabiliteze wc public de la piaţă.
D-şoara Buduran – mai bine ai întreba când e gata piaţa.
D-l Tinei – întrebaţi ce a spus Curtea de Conturi.
D-l Corneanu – în părculeţul de lângă fabrica de pâine se duce moloz. Am înţeles că vrea să înalţe.
D-l Gorgan – d-le vice, sunteţi acuzat în online că dumneavoastră aţi dat voie să se depoziteze acolo
betoane. Ar trebui să ştiţi cine le pune acolo şi sunt convins că ştiţi.
Dşoara Siminiuc – s-au plans cetăţenii de pe Vest că se depozitează moloz şi pământ şi apa freatică
vine în curţi şi pivniţe. Şi pe Diell, spre Abator.
D-şoara Buduran – aş vrea un răspuns concret legat de piaţă, dacă se poate, pentru că suntem întrebaţi
în nenumărate rânduri.
D-l Toth – nu este recepţionată.

D-şoara Buduran – pe ce motive nu se face recepţia?
D-l Toth – lipseşte instalaţia frigo, instalaţia de încălzire.
D-şoara Buduran – şi avem un termen estimativ?
D-l Niţoi – termene au tot fost.
D-l Tinei – în perioada asta, dirigintele de şantier şi-a luat banii?
D-l Niţoi – se plăteşte pe contract, nu pe timp.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Flore 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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