ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii pe anul
2020, personal contractual, ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 5223 din 20.05.2020 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu,
resurse umane prin care se propune aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii pe
anul 2020, 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 Organigramei şi Statului de funcţii ale Căminului pentru
persoane vârstnice Jimbolia pentru anul 2020, personal contractual, după cum urmează:
- transformarea postului de Coordonator personal de specialitate, post vacant
de la poziţia 3 din Statul de funcţii în Infirmieră, post vacant, în cadrul poziţiei
14 din Statul de funcţii;
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.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5243 din 20.05.2020 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin
care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019;
Ţinând cont de prevederile art. 57 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2019,în următoarea structură,
după
cum urmează:
• la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
• la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL
LEI
Prevederi
Prevederi
Încasări
iniţiale
definitive
realizate
VENITURI – TOTAL
22.533.000
1. Impozit pe venit
40.000
2. Cote şi sume defalc.din impozitul pe venit10.608.000
3. Impozite şi taxe pe proprietate
3.692.000
4. Sume defalcate din TVA
1.013.000
5. Taxe pe servicii specifice
43.000
6. Taxe pe utilizarea bunurilor
592.000
7. Alte impozite şi taxe fiscale
40.000
8. Venituri din proprietate
245.000
9.Venituri din prestări servicii
768.000
10.Venituri din taxe administrative
10.000
11.Amenzi, penalităţi şi confiscări
397.000
12.Diverse venituri
605.000
13.Donaţii şi sponsorizări
0
14.Venituri din valorificarea unor bunuri
0
15.Subvenţii
800.000
19.Sume FEN postaderare în contul plăţilor
efectuate
3.680.000

25.549.000
40.000
9.325.000
4.088.000
3.485.000
43.000
627.000
40.000
251.500
673.500
10.000
397.000
635.000
90.000
0
1.854.000

21.866.316
35.665
8.978.479
4.146.157
3.485.000
7.639
631.985
26.811
261.975
654.615
9.220
413.602
486.801
89.428
29.923
1.844.952

3.990.000

764.064

Credite
Credite
Plăţi
Iniţiale
definitive
efectuate
TOTAL CHELTUIELI
27.233.000
30.249.000
26.130.196
1. Autorităţi publice
4.638.000
4.798.000
4.665.886
2. Alte servicii publice generale
1.479.000
1.491.500
1.396.744
- Serviciul de evidenţă a persoanelor
379.000
370.000
351.095
- Serviciul de pompieri
1.100.000
1.121.500
1.045.649
3. Dobânzi
17.000
9.500
8.904
4. Învăţământ
1.452.000
1.602.000
1.566.948
5. Sănătate
375.000
1.219.000
1.210.929
6. Cultura, recreere şi religie
5.068.010
4.890.510
4.568.576
- biblioteci publice
120.000
108.200
102.641
- muzee
270.000
270.000
248.201
- casa de cultură
749.000
884.300
801.621
- alte servicii culturale
142.000
142.000
126.252
- sport
519.000
477.000
425.368
- întreţinere grădini publice,parcuri 2.761.010
2.452.010
2.352.398
- culte
507.000
557.000
512.095
7. Asigurări şi asistenţă socială
4.352.000
4.517.000
4.311.965
- asistenţă acordată pers. în vârstă
1.866.000
2.066.000
1.929.141
- asist. socială în caz de invaliditate 2.002.000
1.904.000
1.882.301
- ajutor social
5.000
5.000
2.286
- alte cheltuieli de asistenta socială
479.000
542.000
498.237
8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
3.113.040
4.272.540
3.378.509
- locuinţe
60.000
60.000
59.652
- alimentări cu apă
248.000
248.000
245.388
- iluminat public
670.000
665.000
618.757
- alte servicii de dezvoltare comunală 2.135.040
3.299.540
2.454.712
9. Protecţia mediului (salubritate)
946.220
1.126.220
908.298
10.Agricultura (Sera)
23.000
23.000
13.197
11.Transporturi
5.769.730
6.299.730
4.100.240
- străzi
5.408.730
5.923.730
3.833.933
- transport şcolar
361.000
376.000
266.307
DEFICIT

-4.700.000

-4.700.000

-4.263.880

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
-Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instrituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, resurse umane;

Nr. 88 din 28 mai 2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Scrob Radu Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5290 din 21.05.2020 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin
care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019;
Ţinând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019, în următoarea structură, după cum urmează:
• la venituri: - prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
• la cheltuieli: - credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTUTUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE
DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL
Prevederi
Prevederi
Încasări
iniţiale
definitive
realizate
Lei
TOTAL VENITURI
23.304.990
24.586.480
22.754.693
1. Venituri din proprietate
900
900
1.093
2. Venituri din prestări servicii
12.462.140
12.145.010
10.607.737
3. Diverse venituri
211.500
211.500
21.958
4. Transferuri voluntare
125.500
140.730
97.730
5.Subvenţii de la alte administraţii
10.504.950
12.088.340 12.026.175

TOTAL CHELTUIELI
1. Învăţământ
2. Sănătate
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
5. Alte acţiuni economice
DEFICIT

Credite Credite
Plăţi
Iniţiale
definitive
efectuate
23.591.520
24.873.010
23.247.046
533.500
533.500
205.875
22.853.020
24.119.510
22.864.334
95.000
95.000
74.754
110.000
125.000
102.083
-286.530
-286.530
- 492.353

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
-Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instrituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate, resurse umane;
Nr. 89 din 28 mai 2020
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectelor de interes public local pentru care se solicită finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2020
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 4.828 din 06.05.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare
Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale prin care se solicită aprobarea proiectelor de interes
public local pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe
anul 2020;
Ţinând cont de prevederile art. 16 lit. h din Regulamentul privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin HCLJ
nr. 54 din 26.03.2015, modificat prin HCLJ nr. 41 din 18.02.2016 şi prin HCLJ 51 din 27.02.2020;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.”b”, lit. „d” şi lit. „f” şi art. 196 alin.
(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă următoarele proiecte de interes public local pentru care se solicită finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2020:
• “Stefan Jäger International Art Symposium” al Societăţii de caritate Blythswood filiala
Banat;
• “Unirea Jimbolia – sport şi sănătate! ” al Fotbal Club Unirea Jimbolia;
• “Meals-on-wheels – O masa caldă la domiciliu pentru persoanele vârstnice care nu se
pot gospodări şi întreţine singure” al Asociaţiei Rotary Club Jimbolia.
Art. 2. – Se aprobă alocarea din bugetul local a următoarelor sume:
• Pentru proiectul “Stefan Jäger International Art Symposium” al Societăţii de caritate
Blythswood filiala Banat, suma de 20.000 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02.
• Pentru proiectul “Unirea Jimbolia – sport şi sănătate!“ al Fotbal Club Unirea Jimbolia,
suma de 40.000 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02.
• Pentru proiectul “Meals-on-wheels- O masa caldă la domiciliu pentru persoanele
vârstnice care nu se pot gospodări şi întreţine singure” al Asociaţiei Rotary Club
Jimbolia, suma de 25.000 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 68.02.
Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-l Postelnicu Darius Adrian, pentru a
semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, contractele de finanţare.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice ;
- Fotbal Club Unirea Jimbolia;
- Societăţii de caritate Blythswood filiala Banat;
- Asociaţiei Rotary Club Jimbolia.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Demolare clădire
existentă şi construire clădire grădiniţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu regim
de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21” propusă pentru finanţare pe programul
PNDL

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 5208 din 19.05.2020 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin
care se propune aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Demolare
clădire existentă şi constr uire clădire grădiniţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie,
cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21” propusă pentru finanţare pe
programul PNDL, precum şi referatul de necesitate şi oportunitate al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de contractul de finanţare nr. 4702 din 04.05.2018 încheiat cu MDRAP;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
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 proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Demolare
clădire existentă şi construire clădire grădiniţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu
regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21” propusă pentru finanţare pe
programul PNDL, întocmit de S.C. EUROENGINEERING TIMIŞOARA S.R.L.-D, conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Valoarea totală a investiției este de 3.766.341,92 lei (TVA inclus), din care C+M:
2.999.174,03 lei (TVA inclus).
- Investiţia este finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi cofinanţare alocată
din bugetul local în valoare de 975.435,92 lei.
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 12 din 30 ianuarie 2020,
se abrogă.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu 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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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Demolare clădire
existentă şi construire clădire grădiniţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în regim de
catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială, în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44”
propusă pentru finanţare pe programul PNDL

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 5205 din 19.05.2020 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin
care se propune aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Demolare
clădire existentă şi construire clădire grădiniţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în
regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială, în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr.
44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL, precum şi referatul de necesitate şi oportunitate al
Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de contractul de finanţare nr. 4700 din 04.05.2018 încheiat cu MDRAP;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate;
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 proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Demolare
clădire existentă şi construire clădire grădiniţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în
regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială, în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr.
44” propusă pentru finanţare pe programul PNDL, întocmit de S.C. EUROENGINEERING TIMIŞOARA
S.R.L.-D, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Valoarea totală a investiției este de 1.722.049,14 lei (TVA inclus), din care C+M:
1.421.611,04 lei (TVA inclus).
- Investiţia este finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi cofinanţare alocată
din bugetul local în valoare de 451.287,65 lei.
Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 13 din 30 ianuarie 2020,
se abrogă.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu 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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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea numărului stradal „56/A” pentru imobilul aflat în
proprietatea domnului Preduţ Viorel, situat pe strada Gheorghe Doja

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 4483 din 27.04.2020 al Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului prin care se propune atribuirea numărului stradal „56/A” pentru imobilul aflat
în proprietatea domnului Preduţ Viorel, situat pe str. Gheorghe Doja, precum şi referatul
de necesitate al primarului oraşului Jimbolia;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (14) şi art. 196 alin. (1) lit.
„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „56/A” situat pe strada Gheorghe Doja
pentru imobilul înscris în CF nr. 405625 Jimbolia, nr. top. 405625 aflat în proprietatea
domnului Preduţ Viorel.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Domnului Preduţ Viorel
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi a
activităţii de protecţie civilă în Oraşul Jimbolia şi a măsurilor de optimizare a acestora, pe
trimestrul I al anului 2020
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul nr. 5244 din 20 mai 2020 al Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Registrul Agricol, Patrimoniu prin care se propune aprobarea Raportului de analiză a
capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi a activităţii de protecţie civilă în Oraşul Jimbolia şi
a măsurilor de optimizare a acestora, pe trimestrul I al anului 2020, precum şi referatul Primarului
Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 25, lit. a din Legea nr.
48/2004, republicată privind protecţia civilă, respectiv ale Capitolului VIII. Evidenţa şi
evaluarea pregătirii - modul de evaluare a pregătirii din Planul de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Timiș în anul 2020, aprobat de Preşedintele
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş prin Ordinul cu nr. 3.503.070 din
12.02.2020.
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
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 Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor
şi a activităţii de protecţie civilă în Oraşul Jimbolia şi a măsurilor de optimizare a acestora,
pe trimestrul I al anului 2020, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al
Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Banat” al Judeţului Timiş
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri pentru montarea obligatorie a numerelor administrative pe
imobilele din orașul Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând raportul nr. 1380 din 05.03.2020 a Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin
care se propune aprobarea unor măsuri pentru montarea obligatorie a numerelor administrative pe
imobilele din orașul Jimbolia;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Montarea numărului administrativ pe imobilele din orașul Jimbolia este obligatorie.
Aplicarea acestora, respectiv înlocuirea celor deteriorate, se va face până la data de 31.12.2020. După
această dată, se vor aplica sancțiunile prevăzute în prezenta hotărâre.
Art. 2. – Numărul admistrativ poate fi aplicat sub formă de plăcuţă sau cifre și litere în relief.
Dimensiunile, forma geometrică și conținutul plăcuțelor, respectiv dimensiunea cifrelor și literelor sunt
cele din Anexa la prezenta Hotărâre. Plăcuțele pot avea fondul alb şi scrisul de culoare neagră sau fondul
albastru şi scrisul de culoare albă.
Art. 3. - Amplasarea plăcuțelor cu numărul administrativ se va face astfel:
• în cazul caselor individuale/cuplate și în cazul locuințelor din casele colective, dimensiunile
maxime ale plăcuței vor fi de 20 x 20 cm, iar amplasarea, de regulă, în dreapta intrării principale
la o înălțime convenabilă: 1,8 – 2 metri de la nivelul trotuarului;
• în cazul blocurilor de locuințe – deasupra intrării principale, la fiecare scară, conform anexei;
• în cazul parcelelor fără construcții – pe unul dintre stâlpii împrejmuirii de la frontul străzii;
• în cazul apartamentelor, într-o casă colectivă, numărul apartamentului va fi amplasat pe intrarea
principală în apartament.
Art. 4. - Constituie contravenții, conform prevederilor prezentei hotărâri, săvârșirea
următoarelor fapte:
• fapta de a nu avea montată plăcuța cu numărul administrativ al clădirii – amendă
contravențională: de la 200 lei la 400 lei;
• fapta de a nu avea montat numărul apartamentului, într-o casă colectivă – amendă
contravențională de 100 lei.
Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul Şef, Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice
- Serviciilor de specialitate interesate;
- Cetăţenilor prin afişare.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru
obiectivul „Construire locuinţă familială” ce urmează a fi construit de domnul Ibram Fetin

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5253 din 21.05.2020 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului
prin care se propune prelungirea cu 6 luni a termenului de obţinere a autorizaţiei de construire
pentru obiectivul „Construire locuinţă familială” ce urmează a fi construit de domnul Ibram Fetin,
precum şi Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia ;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b” şi art. 196 alin. (1) lit. „a”
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă prelungirea cu 6 luni a termenului de obţinere a autorizaţiei de
construire, prevăzut în contractul de concesiune nr. 9246/2 din 01.10.2018, pentru obiectivul
„Construire locuinţă familială” ce urmează a fi construit de domnul Ibram Fetin pe terenul situat
în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 29/A, înscris în CF nr. 405904 Jimbolia. Nr. topo. 405904.
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;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- d-lui Ibram Fetin
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru
obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare centru de servicii integrate Jimbolia”
ce urmează a fi construit de către Asociaţia Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5274 din 21.05.2020 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului
prin care se propune prelungirea cu 24 luni a termenului de obţinere a autorizaţiei de construire
pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare centru de servicii integrate
Jimbolia” ce urmează a fi construit de către Asociaţia Societatea de caritate Blythswood, Filiala
Banat, precum şi Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Jimbolia ;
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b” şi art. 196 alin. (1) lit. „a”
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă prelungirea cu 24 luni a termenului de obţinere a autorizaţiei de
construire, prevăzut în contractul de concesiune nr. 8894 din 28.08.2018, pentru obiectivul
„Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare centru de servicii integrate Jimbolia” ce urmează a
fi construit de către Asociaţia Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat pe terenul situat în
Jimbolia, înscris în CF nr. 405043 Jimbolia. Nr. topo. 2165, 2166, 2167.
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;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Asociaţia Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 420 mp, situată
în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 11, înscrisă în CF nr. 405043 Jimbolia, nr. topo. 2168,
în vederea amplasării unui pilon de telefonie mobilă

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 14252 /22.05.2020 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
prin care se propune aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 420 mp,
situată în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 11, înscrisă în CF nr. 405043 Jimbolia, nr. topo. 2168,
în vederea amplasării unui pilon de telefonie mobilă, firmei RCS&RDS SA, precum şi referatul
primarului oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată şi actualizată;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 108 lit. c, art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b şi art. 196 alin. 1 lit
a, art 297 alin. 1 lit. c, art. 333 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă închirierii, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, cu
posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de teren de 420 mp, situată în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu,
nr. 11, înscrisă în CF nr. 405043 Jimbolia, nr. topo. 2168, în vederea amplasării unui pilon de
telefonie mobilă, firmei RCS&RDS SA.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;
- SC RCS&RDS SA;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării suprafeţei de teren de la 2.405 mp (suprafaţa din acte)
la 2.651 mp (suprafaţa măsurată în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Calea
Mărăşeşti, nr. 58-60

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 5316 din 22.05.2020 al Serviciului urbanism, amenajare
teritorială prin care se propune actualizarea suprafeţei de teren de la 2.405 mp (suprafaţa
din acte) la 2.651 mp (suprafaţa măsurată în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Calea
Mărăşeşti, nr. 58-60, precum şi referatul Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, republicată şi actualizată;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1)
lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă actualizarea suprafeţei de teren de la 2.405 mp (suprafaţa din
acte) la 2.651 mp (suprafaţa măsurată în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Calea
Mărăşeşti, nr. 58-60, înscrisă în CF nr. 400410 Jimbolia, nr. topo. 512.
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 urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului pentru realizarea racordului dintre drumul de exploatare
De 384 şi Drumul Naţional DN 59A
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 5336 din 22.05.2020 al Serviciului urbanism, amenajare
teritorială prin care se propune emiterea acordului pentru realizarea racordului dintre
drumul de exploatare De 384 şi Drumul Naţional DN 59A, precum şi referatul Primarului
Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1)
lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se emite acordul pentru realizarea racordului dintre drumul de
exploatare De 384 şi Drumul Naţional DN 59A.
(2) Racordul dintre drumul de exploatare De 384 şi Drumul Naţional DN 59A se
va realiza pe terenul identificat cu nr. topo. A390/1, pe o suprafaţă de aproximativ 750 mp,
de către S.C. MADA S.R.L., concesionarul terenului înscris în CF nr. 404515 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 urbanism şi amenajarea teritoriului;
- S.C. MADA S.R.L.;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii denumirii de „Parcul Trebur”, parcului de joacă pentru
copii situat în Orașul Jimbolia, între străzile Spre Nord, Moților și Ștefan cel Mare
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 5449 din 26.05.2020 al Serviciului urbanism, amenajare
teritorială prin care se propune atribuirea denumirii de „Parcul Trebur”, parcului de joacă
pentru copii situat în Orașul Jimbolia, între străzile Spre Nord, Moților și Ștefan cel Mare,
precum şi referatul Primarului Oraşului Jimbolia;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. d din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c” şi art. 196 alin. (1)
lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă atribuirea denumirii de „Parcul Trebur”, parcului de joacă
pentru copii, situat în Jimbolia, între străzile Spre Nord, Moţilor şi Ştefen cel Mare, înscris
în CF nr. 404593 Jimbolia şi 406011 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 urbanism şi amenajarea teritoriului;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 mai 2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Scrob Radu Nicolae.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16.
Absenţi: d-l Crăciun.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – Adrian - primar, d-l Niţoi Ionel secretar general.
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia – d-şoara Cîrlig Daniela, manager.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 299 din 22 mai 2020.
ORDINE DE ZI
Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 26.03.2020.
Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 30.04.2020.
Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 14.05.2020.
Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru perioada
01.01.2020-31.03.2020.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii pe anul
2020, personal contractual, ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia
copilului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2019.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de interes public local pentru care se solicită
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2020.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei „Demolare clădire existentă şi construire clădire grădiniţă cu 6 grupe, cu program prelungit
şi cu bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”,
propus spre finanţare pe programul PNDL
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei „Demolare clădire existentă şi construire clădire grădiniţă cu 3 grupe, cu program
normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în
localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44” propus spre finanţare pe programul PNDL
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „56/A” pentru imobilul aflat în
proprietatea domnului Preduţ Viorel, situat pe strada Gheorghe Doja.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor şi a activităţii de protecţie civilă în Oraşul Jimbolia şi a măsurilor de optimizare a
acestora, pe trimestrul I al anului 2020.
1.
2.
3.
4.

*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru montarea obligatorie a numerelor
administrative pe imobilele din orașul Jimbolia.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obţinere a autorizaţiei de
construire pentru obiectivul „Construire locuinţă familială” ce urmează a fi construit de domnul Ibram
Fetin
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia
copilului.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obţinere a autorizaţiei de
construire pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare centru de servicii integrate
Jimbolia” ce urmează a fi construit de către Asociaţia Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat
*se înaintează către Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia
copilului.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren pentru amplasarea unui
pilon de telefonie mobilă de către RCS & RDS S.A.
17. Probleme ale comisiilor de specialitate.
18. Probleme ale Primăriei.
19. Diverse.
Şi plusul la ordinea de zi
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeţei de teren de la 2.405 mp (suprafaţa din
acte) la 2.651 mp (suprafaţa măsurată în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 5860.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru realizarea racordului dintre drumul de
exploatare De 384 şi Drumul Naţional DN 59A.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii de „Parcul Trebur”, parcului de joacă
pentru copii situat în Orașul Jimbolia, între străzile Spre Nord, Moților și Ștefan cel Mare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism
şi agricultură
D-l Postelnicu – stimaţi consilieri “Hristos s-a înălţat!” Şi, fiind azi o mare sărbătoare religioasă
precum şi Ziua Naţională a Eroilor Neamului, vă rog să începem şedinţa cu un moment de reculegere…..
Vă mulţumesc.
După şedinţă, în faţa primăriei va avea loc depunerea de coronae urmată de o slujbă religioasă.
Sunteţi invitaţi să fiţi alături de noi la acest eveniment.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 78 din 30.04.2020 preşedinte de şedinţă este d-l
Scrob Radu Nicolae.
D-l Scrob supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Scrob supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Scrob supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 26 martie 2020 care
se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Scrob supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 30 aprilie 2020
care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Scrob supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 14 mai 2020
care se aprobă 15 voturi “pentru” şi unul “mpotrivă” (d-şoara Siminiuc).
D-l Scrob – referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi, Prezentarea raportului de activitate al
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020, vă rog dacă aveţi întrebări
pentru d-şoara Cîrlig, managerul spitalului. Nefiind întrebări, d-şoara Cîrlig, dacă doriţi să spuneţi ceva
legat de acest raport.
D-şoara Cîrlig – din păcate, d-na Buciuman nu a putut fi veni să facă prezentarea situaţiei
economice. O să vă spun eu câteva cuvinte. A fost un prim trimestru mai special, care, pentru noi, din
punct de vedere al activităţii, a fost, cumva, întrerupt în data de 15 martie, datorită instituirii stării de
urgenţă. Indicatorii, atât cei financiari cât şi cei pe servicii medicale nu pot fi comparabili cu cei de anul
trecut. Mai mult decât atât, contravaloarea serviciilor medicale realizate în luna martie a fost facturată în
luna aprilie şi de aceea, rezultatul financiar este mult dezechilibrat, în sensul că avem deficit. Am
prezentat o situaţie a materialelor de protecţie. Achiziţia acestor materiale am început-o înainte de
instituirea stării de urgenţă pentru că am ştiut că preţurile vor creşte foarte tare şi vor fi probleme de
aprovizionare. Astfel, am început încă de la mijlocul lunii februarie să achiziţionăm astfel de produse. Nu
ne-am îmaginat că preţurile vor urca la nivelul la care au făcut-o. Am avut probleme, o mare parte din
bugetul pentru materiale de protecţie o reprezintă măştile, pentru că am fost nevoiţi să le achiziţionăm la
preţuri foarte mari. Restul sunt stocuri de strictă necesitate, ne-am decurcat şi ne descurcăm bine pe partea
aceasta, personalul este acoperit din punct de vedere al nivelului de protecţie, precum şi pacienţii care
intră în spital.
Din 15 mai am pornit activitatea şi pe ambulator, iar în spital ni s-a permis să internăm şi alte
cazuri înafara celor de urgenţă, dacă nu pot fi rezolvate în ambulator. La internare trebuie să respectăm
distanţa recomandată de 2 m între pacienţi, asta înseamnă 2 pacienţi într-un salon. Vom încerca să
respectăm această prevedere.
D-l Tinei – aţi făcut şi dumneavoastră demersuri, împreună cu spitalele din Timişoara, să reveniţi
la activitatea curentă la cronici?
D-şoara Cîrlig – nu.
D-l Tinei – am auzit că o parte a spitalelor din Timişoara au făcut o hârtie către Minister.
D-şoara Cîrlig – casa ne decontează la acelaşi nivel, indiferent de numărul de servicii, primim
aceeaşi sumă, e la nivelul lunii decembrie 2019, deci asta influenţează atât de mult, cât faptul că preţurile
au crescut foarte mult. Preţurile pentru materialele de protecţie, înafară de cel al măştilor, care a început să
scadă, nu scad. La dezinfectanţi sunt foarte mari, s-au înzecit la anumite produse. Deci presiunea
financiară va fi mare în continuare, până la sfârşitul anului. Casa de asigurări a prelungit contractul de
furnizare servicii până la 31 decembrie, dar la acelaşi nivel de finanţare. Spitalele din Timişoara care au
făcut demersuri pentru repornirea activităţii sunt clinicile, care, pe starea de urgenţă, au funcţionat doar
pentru urgenţe. Sunt clinici întregi care nu au activitate, ori cererile de servicii sunt foarte mari. Nu am
pornit secţia de cronici şi dacă sistemul va rămâne în acelaşi fel, nici nu avem cum să o deschidem, pentru
că trebuie să asigurăm o zonă tampon pentru cazurile de pacienţi suspecţi. La nivelul secţiei nu putem
delimita spaţii, complet separate, pentru a asigura circuite pentru suspecţii unei secţii. Toţi suspecţii îi
concentrăm pe o singură secţie. Zonele acestea tampon trebuie să aibă personal dedicat şi atunci nu avem
cum să dirijăm personal către alte secţii şi să asigurăm permanenţă şi pe acele zone tampon. Da, întradevăr, sunt timpi morţi, în care nu avem pacienţi, însă nu văd altă formă de funcţionare în acest moment.
Plus personalul pe care trebuie să îl dirijăm pentru triaj. Triajul va rămâne obligatoriu mult timp de acum
încolo.
D-l Tinei – pentru acreditare se amână termenul?
D-şoara Cîrlig – încă nu ştiu, posibil că nu. Au fost amânate spitalele care erau programate pentru
martie, aprilie şi mai. Noi fiind în februarie 2021, posibil că nu.
D-l Tinei – mă gândesc că trebuie să schimbăm şi circuitele în funcţie de pandemia de COVID.
D-şoara Cîrlig – ele sunt schimbate deja. Vom vedea cum evoluează lucrurile.
D-l Ciuciulete – la data de 31 martie aveaţi sold la furnizori neachitaţi 779.063 lei. Din această
suma 169.385 lei o reprezintă facturi cu termen de plată depăşit. Cum s-a rezolvat?

D-şoara Cîrlig – nu avem arierate, în momentul astă cu termen depăşit, mai mare de 90 de zile
Avem datorii. Sper să recuperăm pentru ca pornim ambulatorul. În raport am explicat că, creşterile
salariale din ianuarie-15 martie nu au fost plătite de casa de asigurări, şi asta ne-a adus un deficit de
aproape 120 mii lei. O să mergem cu datorii câteva luni. Am făcut adrese către furnizori, şi toţi au acceptat
decalarea plăţilor.
D-l Ciuciulete – la laboratorul spitalului se pot face, contra cost, teste COVID?
D-şoara Cîrlig – nu.
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de
funcţii pe anul 2020, 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 87
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe
anul 2019.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 88
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea contului de execuţie al 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 89
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea proiectelor de interes public local pentru
care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2020.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu – în mare parte sunt aceleaşi proiecte din anii trecuţi, cu mici excepţii, finanţăm
proiecte pe sport, cultură şi social.
D-na Ferescu – lipseşte REJ-ul.
D-l Postelnicu – datorită pandemiei s-au suspecdat deplasările, aşa că anul acesta nu va avea loc
întâlnirea tinerilor.
D-l Ciuciulete – în fiecare an, elevii din clasa a XII mergeau la Viena. În acest an au fost pe la
firme după sponsorizări şi au adunat bani. Datorită situaţiei medicale nu vor putea merge la Viena şi au
hotărât ca, din banii adunaţi, să cumpere tablete pentru elevii defavorizaţi de la şcoala generală. Problema
este că şcoala nu are o situaţie clară a acestor copii defavorizaţi.
D-l Tinei – să ceară situaţie de la SPAS.
D-l Scrob – vă rog să lăsăm acest subiect pentru diverse, nu face obiectul acestui punct de pe
ordinea de zi.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 90
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico
economici ai investiţiei „Demolare clădire existentă şi construire clădire grădiniţă cu 6 grupe, cu
program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str.
Republicii, nr. 21”, propus spre finanţare pe programul PNDL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
Avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.

D-l Postelnicu – am fost nevoiţi să reactualizăm acest proiect, la fel şti cel de la punctul următor.
Au apărut noi normative legate de planul pentru securitate la incendii. Aceste normative ne obligă ca
aceste construcţii să fie dotate cu sisteme de hidranţi proprii, care, după cum vedeţi, ridică costul lucrării
cu aproape 200 mii pe fiecare clădire.
D-l Prcsina – aici, la grădiniţă, se cere instalaţie de hidranţi. Într-o instituţie publică, unde sunt
persoane majore, m-aş duce cu gândul, da, se pot utiliza hidranţi. În momentul în care este o instalaţie de
hidranţi, trebuie să ai şi un plan de urgenţe, în care numeşti o echipă care să utilizeze această instalaţie.
Nu ştiu de ce, pe grădiniţă nu se merge cu soluţia cu sprinklere? Pentru că aceasta, în momentul în care
este un incendiu, nu trebuie să fie decât un servant la staţia de pompe. Instalaţia porneşte automat, mai
ales la o grădiniţă unde sunt copii, unde totul trebuie să funcţioneze rapid. Copii intră într-o stare de
agitaţie mult mai mare decât oamenii maturi. Din punctul meu de vedere, sunt de acord cu soluţia
adoptată, dar tehnic vorbind, la o grădiniţă mi s-ar fi părut mai potrivită o instalaţie pe sprinklere.
D-şoara Siminiuc – până la urmă cum rămâne, ce votăm, soluţia de la primărie sau soluţia d-lui
Prcsina?
D-l Scrob – supunem la vot proiectul de hotărâre propus de executiv.
D-şoara Siminiuc – e impus de legislaţie? Că nu am înţeles.
D-l Postelnicu – revin cu ce am spus la început. Datorită faptului că s-au schimbat normativele de
siguranţă, am fost nevoiţi să refacem documentaţia tehnică cu aceste adăugiri.
D-şoara Siminiuc – ce sistem prevede legea? Voi aţi hotărât sistemul acesta?
D-l Postelnicu – nu noi, proiectanţii în colaborare cu PSI.
D-l Prcsina – lucrez în acest domeniu. Legea spune minim instalaţie de hidranţi. Eu am propus ca
la grădiniţe să fie instalaţie cu sprinklere pentru că este o soluţie superioară instalaţiei cu hidranţi, dar este
mult mai costisitoare din punct de vedere financiar.
D-l Tinei – d-le preşedinte al comisiei de urbanism, dumneavoastră aţi fost consultat de acest
proiectant?
D-l Prcsina – de proiectant nu.
D-l Tinei – şi nu era mai bine? Pentru siguranţa copiilor noştrii, soluţia asta, mai modernă?
D-l Prcsina – nu este vorba de modernism aici. Este vorba de alegerea unei soluţii şi trebuie luată
din toate punctele de vedere, financiar instalaţia cu sprinklere este mult mai costisitoare. Deci putem
merge pe soluţia cu hidranţi, este conform legii.
D-l Niţoi – nu cred ca finanţatorul acceptă soluţiile cele mai scumpe. Are şi instalaţia cu
sprinklere dezavantajele ei, se poate porni accidental.
D-şoara Siminiuc – finanţatorul o să plătească viaţa copiilor voştrii, dacă mor?
D-l Prcsina - nu se pot porni accidental, nici daca fumează cineva, trebuie să ajungă focul la acel
nivel. Sistemul e cu detector de fum, acest detector alarmează personalul să iasă afară.
D-l Tinei – din punctul meu de vedere soluţia d-lui Prcsina mi se pare mai corectă.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 91
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei „Demolare clădire existentă şi construire clădire grădiniţă cu 3 grupe, cu
program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială
în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44” propus spre finanţare pe programul PNDL.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
Avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 92
D-l Scrob prezintă raportul privind atribuirea numărului stradal „56/A” pentru imobilul
aflat în proprietatea domnului Preduţ Viorel, situat pe strada Gheorghe Doja.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
Avizează favorabil proiectul de hotărâre.

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 93
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de
apărare împotriva incendiilor şi a activităţii de protecţie civilă în Oraşul Jimbolia şi a măsurilor de
optimizare a acestora, pe trimestrul I al anului 2020.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
Avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Siminiuc – de ce trebuie să aprobăm noi acest raport? Până acum se făcea annual, acum
se cere trimestrial?
D-l Niţoi – se cere semestrial, dar fiind pandemie cei de la ISU au solicitat acest raport trimestrial.
D-şoara Siminiuc – trebuia trimis până în 31 martie, suntem în 28 mai.
D-l Niţoi – raportul era pregătit la semestru, nu se poate face aşa uşor.
D-l Prcsina – în expunerea de motive se precizează că se face semestrial şi ori de câte ori e
nevoie.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi unul
împotrivă (d-şoara Siminiuc) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 94
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea unor măsuri pentru montarea obligatorie a
numerelor administrative pe imobilele din orașul Jimbolia.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
Avizează favorabil proiectul de hotărâre cu un amendament.
D-l Prcsina – amendamentul comisiei de urbanism este următorul – să identificăm fiecare stradă,
la colt de stradă, inclusiv la bloc pe uşa de la intrare, să ştim pe ce stradă ne aflăm, abia apoi să le
solicităm cetăţenilor numărul stradal.
D-l Meszaros – aş avea o problemă, aici scrie o plăcuţă de 20 pe 20, nu scrie niciunde de unde se
poate achiziţiona o astfel de plăcuţă. Eu o să iau o bucată de tablă şi o pun acolo, şi oraşul va ajunge ca un
“papagal”. Fiecare va face cum poate şi cum vrea. De ce cei care stau la bloc plătesc amendă de 100 lei şi
cei de la casă amendă de la 200 la 400 lei?
D-şoara Siminiuc – să mă întrebaţi pe mine, eu sunt iniţiatorul proiectului de hotărâre. Discutăm
şi îmbunătăţim. Ideea era să rămână aceleaşi numere, pe acelaşi format, pentru că majoritatea au cam
acelaşi format. Că aţi zis de numele străzilor, cine este obligat să pună la colt de stradă numele străzilor?
Am cerut de mai multe ori să fie înlocuite cele deteriorate şi să fie puse cele lipsă. Suntem în 28 mai
2020, oricum oraşul arată foarte “colorat”, fiecare face ce vrea. În legătură cu amenzile, nici mie nu mi se
pare echitabil să fie diferenţe. Eu aş rămâne pe modelul vechi, este identitatea oraşului.
D-l Postelnicu – aveţi la documentaţie extras din monitorul oficial, dimensiuni şi culori.
D-şoara Siminiuc – cei care au plăcuţe vechi şi care arată bine ce fac? Trebuie să le schimbe?
Legea nu am studiat-o.
D-l Tinei – azi vom vota pentru uniformizarea oraşului. Aici sunt 2 aspecte: unul ar fi ca
administraţia să pună numele pe străzi. Cum facem cu acele cruci de la intersecţii, puse pe timpul d-lui
Kaba?
D-l Prcsina – trebuie făcută inventarierea străzilor care nu au plăcuţe cu numele. Din proiectul de
hotărâre eu înţeleg că numerele pot avea forma şi dimensiunile prevăzute în anexă, nu sunt obligatorii,
important este să aibă număr stradal.
D-l Niţoi – proiectul de hotărâre a fost publicat pe site, a trecut prin procedura de transparenţă,
nimeni nu a făcut nicio propunere.
D-l Postelnicu – cum hotărâm acum aşa trebuie să fie de acum în colo.
D-şoara Buduran – mă gândesc că nu toţi cetăţenii o să fie de acord, vor zice că sunt proprietari
pe casă, pun ce vor pe ea. E doar o părere. Dacă tot îi obligăm să pună, să îi lăsăm să aleagă.
D-l Niţoi – există nişte reguli de urbanism stabilite prin lege.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri
(d-l Ciuciulete, d-l Meszaros şi d-l Magyar) şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 95
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea prelungirii termenului de obţinere a
autorizaţiei de construire pentru obiectivul „Construire locuinţă familială” ce urmează a fi
construit de domnul Ibram Fetin.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează
favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 96
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea prelungirii termenului de obţinere a
autorizaţiei de construire pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare centru de
servicii integrate Jimbolia” ce urmează a fi construit de către Asociaţia Societatea de caritate
Blythswood, Filiala Banat.
Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Siminiuc – unde este strada Lenin? Pe CF scrie Str. Lenin. Nu e niciunde identificat
imobilul.
D-l Scrob – str. Lenin este str. L Rebreanu.
D-şoara Siminiuc – Liviu Rebreanu? Nr. 11? Fosta bibliotecă, clădirea de lângă pompieri?
D-l Postelnicu – da.
D-l Scrob supune aprobării p
roiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 97
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren pentru
amplasarea unui pilon de telefonie mobilă de către RCS & RDS S.A
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi – este vorba de îndepărtarea antenei. Acum această antena este pe turnul pompierilor.
Pentru că acest turn este, totuşi un monument istoric, are şi probleme cu rezistenţa fizică. Mă lupt de 3-4
ani să mut această antena în altă parte. Acolo se rupe o bucată de teren, de baltă şi se dă pentru construirea
acestui pilon.
D-şoara Siminiuc – Blythswood va mai accepta acel spaţiu? De ce nu puneţi la numărul 13, unde
are Dema depozit? Trebuie aviz de mediu?
D-l Niţoi – asta nu este problema noastră. Blythswood este de acord, a renunţat la acea suprafaţă
de teren.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 98
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea actualizării suprafeţei de teren de la 2.405
mp (suprafaţa din acte) la 2.651 mp (suprafaţa măsurată în teren) situată în Oraşul Jimbolia, str.
Calea Mărăşeşti, nr. 58-60.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă

HOTĂRÂREA NR. 99
D-l Scrob prezintă raportul privind emiterea acordului pentru realizarea racordului dintre
drumul de exploatare De 384 şi Drumul Naţional DN 59A.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu un amendament.
D-l Prcsina – voiam să ne asigurăm că nu sunt prebleme legale, acel teren fiind acum păşune.
D-l Niţoi – cei de l aurbanism au spus că este în regulă.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 100
D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea atribuirii denumirii de „Parcul Trebur”,
parcului de joacă pentru copii situat în Orașul Jimbolia, între străzile Spre Nord, Moților și Ștefan
cel Mare.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-şoara Siminiuc – îmi pare rău, dar nu sunt de acord să se dea parcului din Jimbolia numele
Trebur. Era vorba să schimbăm numele unei străzi, cea mai scurtă. Parcul aş vrea să rămână tot Friedman.
Numai denumiri româneşti nu mai avem în oraşul ăsta. Sunt 3 ani şi 11 luni şi noi nu ne-am întâlnit cu
prietenii noştrii şi vrem să numim parcul Trebur.
D-l Postelnicu – este Parcul Trebur din Triunghiul Friedman. Suntem înfrăţiţi, relaţiile continua.
În acest an vizita lor din aprilie a cazut, la fel şi a noastră din vară. Ei au denumit o stradă, Jimbolia, şi am
considerat ca revanşă să numim şi noi acest parc după numele localităţii Trebur. Daca schimbăm
denumirea unei străzi, trebuie schimbate Cf-urile şi actele de identitate, punem lumea pe drumuri. Nu văd
nimic rău.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi unul
împotrivă (d-şoara Siminiuc) şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 101
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate:
Din partea comisiei de urbanism:
D-l Prcsina – există în anumite acte alte denumiri decât ce este pe teren. Comisia solicit
serviciului urbanism să facă demersurile pentru actualizarea denumirilor de străzi. Comisia de urbanism
nu se opune dezvoltării niciunui proiect. Mă refer aici la punctele 9 şi 10 de pe ordinea de zi, chiar dacă
am comentat în legătură cu soluţia tehnică. Intenţia nu este de a opri mersul normal al proiectelor. Noi am
vrea soluţia cea mai bună din punct de vedere tehnic, chiar dacă este mai costisitoare.
Se trece la probleme ale Primăriei:
D-l Postelnicu – după cum ştiţi, am început o lucrare de reparaţie a drumurilor din Locul
Târgului, graţie unei oportunităţi care s-a ivit odată cu lucrările la drumul DN59A. Cea mai mare parte
din acest material am reuşit să îl obţinem pentru oraşul nostru, iar lucrările se fac cu SC Peisaj Hosta
SRL.
După cum ştiţi, în ultima vreme am semnat contracte la aproape toate proiectele depuse pe POR,
înafară de cel cu iluminatul public, pe care îl vom depune pentru finanţare la Agenţia Fondului de Mediu.
S-au semnat contacte pentru următoarele proiecte:
- “Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Jimbolia prin realizarea unei cantine sociale și prin
reabilitarea căilor de acces spre străzile adiacente cantinei sociale”
- „Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic - Str. Republicii, Nr. 50, Oraș Jimbolia, Județ
Timiș”
- „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Jimbolia prin investiții în obiective culturale și
infrastructură”
- Extindere/reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din strada Lorena nr. 33-35”

- ”Extindere / reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia - Clădirea din str. George Enescu nr.
9”.
Din păcate, datorită aceste pandemii şi a instituirii starii de urgenţă, bugetul este la jumătate din ce
ne-am propus, aşa că nu putem face lucrări de investiţii de anvergură.
Avem în lucru documentaţia pentru instalarea semafoarelor în cele 2 intersecţii cu probleme din
oraş. Mai
sunt lucrări pe care, tot din lipsă de buget, nu am putut să le demarăm: Reabilitarea curţilor interioare şi
alei în zona de blocuri de pe str. C Brâncoveanu.
Mai avem în implementare proiectele transfrontaliere:
- ”Transport verde-promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia și Morahalom”
- “Reabilitarea ecosistemelor și conservarea valorilor naturale în Jimbolia și Kikinda”
- Amenajare de piste de biciclete, piste de alergare şi parcare în zona bălţilor.
S-au finalizat lucrările la parcarea de la spital, aceste trebuie recepţionate.
Deci se întâmplă lucruri.
Mai avem problemele cotidiene: gunoiul, spaţiile verzi, repararea drumurilor. Datorită acestei
pandemi, mare parte din activităţile culturale prevăzute nu au avut loc. Păstrăm legătura cu d-l Dema şi
încercăîm să le ducem în mediul online, bineînţeles cele care se pot desfăşura în acest mediu.

