
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA    
 

HOTĂRÂRE 
 

 privind  validarea alegererii consilierilor locali. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere raportul comisiei de validare; 
În temeiul prevederilor art.31(5) din Legea administraŃiei publice 

locale nr.215/2001, republicată şi actualizată – adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
Articol unic : Se validează mandatele următorilor consilieri : 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Bâcă Ioan 
Bill Zoltan 
Boldor Augustin 
Ciuciulete Petru 
Cîrlig Daniela 
Flaugiu Pavel 
Macovei Bogdan 
Mihăilă Timotei 
Meszaroş Ştefan 
Pop Eugen Constantin 
Postelnicu Darius-Adrian 
Rakoczi Gheorghe 
Rapolti Şandor 
Tabeică Neculai 
Takacs Mihai 
Toth Gabor 
Vânătoru Nicolae 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
      Ciuciulete Petru 
 
 

Nr.2/21 iunie 2008 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA   
 

HOTĂRÂRE 
 

 privind  declararea  constituirii Consiliului local. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere Hotărârea nr.2/21 iunie 2008   privind validarea 

mandatelor consilierilor locali; 
În temeiul prevederilor art.34(2) din Legea administraŃiei publice 

locale nr.215/2001, republicată şi actualizată – adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
Articol unic : Se declară legal constituit Consiliul Local al 

Oraşului Jimbolia , în următoarea componenŃă : 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Bâcă Ioan 
Bill Zoltan 
Boldor Augustin 
Ciuciulete Petru 
Cîrlig Daniela 
Flaugiu Pavel 
Macovei Bogdan 
Mihăilă Timotei 
Meszaroş Ştefan 
Pop Eugen Constantin 
Postelnicu Darius-Adrian 
Rakoczi Gheorghe 
Rapolti Şandor 
Tabeică Neculai 
Takacs Mihai 
Toth Gabor 
Vânătoru Nicolae 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
      Ciuciulete Petru 

Nr.3/21 iunie 2008 
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           ROMÂNIA 

JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
         J I M B O L I A  
 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
 În temeiul prevederilor art.35(1) şi art.45 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată  şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
ARTICOL UNIC 
 
D-l CIUCIULETE PETRU se alege preşedinte de şedinŃă 

pentru o perioadă de 2 luni. 
 

  
 
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 
      Ciuciulete Petru 
 
 
 
 
 
Nr.4/21 iunie 2008 
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           ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
         J I M B O L I A  
 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea viceprimarului 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Având în vedere procesul verbal al comisiei de validare, 

referitor la rezultatul votului secret exercitat de consilieri; 
 În temeiul prevederilor art.57(3) şi art.45 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată  şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
ARTICOL UNIC 
 
D-l  BOLDOR AUGUSTIN se alege în funcŃia de viceprimar al 

oraşului Jimbolia. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                         Ciuciulete Petru 
 
       CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR, 
        NiŃoi Ionel  
Nr.5/21 iunie 2008 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 21 iunie 2008 în şedinŃa de constituire  Consiliului local al 
oraşului Jimbolia, rezultat în urma alegerilor din 1 iunie 2008. 
 
În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr.591/16.06.2008 a 

fost convocată şedinŃa de constituire a Consiliului local al oraşului Jimbolia rezultat în 
urma alegerilor locale din data de 1 iunie 2008. 

D-l Kaba Gabor deschide lucrările şedinŃei de constituire şi precizează că 
din partea Judecătoriei Timişoara participă d-na judecător Bugarin MiliŃa şi  din partea 
InstituŃiei Prefectului judeŃulului Timiş participă d-l subprefect Marossy Zoltan 

D-l Marosi propune să se înceapă lucrările cu depunerea jurământului de 
către primar. 

D-na judecător MiliŃa Bugarin prezintă Încheierea nr.176/18.06.2008 a 
Judecătoriei Timişoara privind validarea alegerii d-lui Kaba Gábor din partea UDMR în 
funcŃia de primar al oraşului Jimbolia, judeŃul Timiş. 

În continuare d-l NiŃoi Ionel , secretarul oraşului, îl invită pe d-l Kaba, a 
cărei alegere a fost validată pentru funcŃia de primar , să depună jurământul. 

D-l Kaba depune jurământul şi îl semnează. 
Intervine d-l secretar şi precizează că în urma consultării dosarului de 

alegeri cel mai în vârstă consilier este d-l Ciuciulete Petru şi cei mai tineri consilieri sunt 
d-l Macovei Bogdan şi d-şoara Cîrlig Daniela şi în conformitate cu prevederile art.31(1) 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată , actualizată şi 
modificată „lucrările şedinŃei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, 
asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

Se supune la vot ca şedinŃa să fie prezidată de cei trei consilieri, conform 
prevederilor legii şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Prezidiu astfel ales este invitat să prea conducerea şedinŃei. 
D-l Ciuciulete Petru deschide lucrările şedinŃei şi prezintă  

ORDINEA DE ZI  
1. Alegerea comisiei de validare. 

2. Prezentarea mandatelor consilierilor aleşi. 

3. Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 

4. Depunerea jurământului de către consilieri. 

5. Alegerea preşedintelui de şedinŃă. 

6. Alegerea viceprimarului. 

 
Ordinea de zi supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
În continuare se trece la punctul 1 din ordinea de zi – alegerea comisiei de 

validare- şi d-l Ciuciulete propune ca din comisia de validare să facă parte 5 consilieri. 
Propunerea d-lui Ciuciulete supusă la vot se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 
D-l Bill se propune pe dumnealui să facă parte din comisia de validare. 
D-l Pop propune ca din comisia de validare să facă parte d-l Mihăilă 

Timotei. 
D-l Boldor îl propune pe d-l Bâcă Ioan. 
D-l Takacs Mihai îl propune pe d-l Rapolti Sandor. 
D-l Ciuciulete îl propune pe d-l Tabeică Neculai. 
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Propunerile făcute supuse la vot s-au aprobat cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.1 
Comisia de validare este rugată să se retragă, să-şi aleagă un preşedinte şi 

un secretar şi să examineze legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarului înaintat 
de biroul electoral de circumscripŃie. 

După o scurtă pauză comisia de validare revine şi d-l Bill, care a fost ales 
preşedinte al comisiei de validare, prezintă Raportul comisiei de validare şi propune spre 
validare, în ordinea alfabetică,  următorii consilieri : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Bâcă Ioan 
Bill Zoltan 
Boldor Augustin 
Ciuciulete Petru 
Cîrlig Daniela 
Flaugiu Pavel 
Macovei Bogdan 
Mihăilă Timotei 
Meszaroş Ştefan 
Pop Eugen Constantin 
Postelnicu Darius-Adrian 
Rakoczi Gheorghe 
Rapolti Şandor 
Tabeică Neculai 
Takacs Mihai 
Toth Gabor 
Vânătoru Nicolae 

D-l Ciuciulete supune aprobării validarea fiecărui consilier în parte , în 
ordinea alfabetică  şi cu câte 16 voturi „pentru” şi câte o abŃinere  se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.2  
În continuare d-l NiŃoi, secretarul oraşului  dă citire textului jurământului 

şi în ordinea alfabetică fiecare consilier, cu mâna pe ConstituŃia României şi pe Biblie 
rosteşte cuvântuş „JUR” şi semnează câte 2 exemplare de jurământ, din care unul se va 
păstra la dosarul de şedinŃă şi unul îl va primi fiecare consilier. 

După depunerea jurământului d-l Ciuciulete declară Consiliul legal 
constituit şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.3 
D-l Ciuciulete precizează că de acum trebuie ales preşedinte de şedinŃă, pe 

perioadă de 2 luni. 
D-l  Boldor propune ca  d-l Ciciulete Petru să fie ales preşedinte de 

şedinŃă. 
Propunerea supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.4 
În continuare se trece la punctul 7 din ordinea de zi –Alegerea 

viceprimarului. 

D-l Bâcă propune pentru funcŃia de viceprimar pe d-l Boldor Augustin. 
D-l Pop propune pentru funcŃia de viceprimar pe d-l Postelnicu Darius. 
Intervine d-l Kaba şi precizează că dumnealui susŃine pentru funcŃia de 

viceprimar candidatul PSD, respectiv pe d-l Boldor Augustin. 
În ordinea propunerilor se completează buletinele de vot pentru alegerea 

viceprimarului şi se stabileşte modalitatea de votare – prin înscrierea cuvântului „DA” în 
rubrica – opŃiuni. 
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat să verifice legalitatea alegerii 
viceprimarului comisia de validare. 

Consilierii  votează într-un loc şi urnă special amenajate, pentru alegerea 
viceprimarului. 

După deschiderea urnei şi numărarea buletinelor de vot , d-l Bill , 
preşedintele comisiei de validare, prezintă procesul verbal al comisiei de validare a 
alegerii în funcŃia de viceprimar cu: 

- 11 voturi „pentru” d-l Boldor Augustin 
-    6 voturi „pentru ” d-l Posterlnicu Darius 

propunând , ca urmare a votului,  alegerea în funcŃia de viceprimar a d-lui BOLDOR 
AUGUSTIN şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.5 
D-l Kaba mulŃumeşte încrederii acordate de cetăŃeni atât la alegerile din 

01.06 cât şi la cele din 15.06 şi mesajul este ca primăria (angajaŃii primăriei) să fie mai 
aproape de problemele cu care se confruntă cetăŃenii. 

Personal mă bucur de consilierii aleşi , sunt oameni serioşi cu care oraşul 
poate să se mândrească şi de acum voturile cetăŃenilor să le transformăm în muncă pentru 
cetăŃenii oraşului, să uităm de coloratura politică, să facem totul pentru bunul mers al 
oraşului. 

D-l Kaba mulŃumeşte d-lui Vânătoru Nicolae pentru colaborare în cei 4 
ani. 

D-l Vânătoru că după cei 4 ani de muncă în primărie, acum la sfârşit de 
mandat îl felicită pe d-l Boldor şi îl asigură de tot sprinul prin relaŃiile pe care le are şi 
prin pregătirea profesională. 

D-l Boldor mulŃumeşte consiliului pentru încrederea acordată şi asigură că 
va reprezenta oraşul cu cinste, va face tot ce este bun pentru oraş şi doreşte ca d-l 
Vânătoru să rămână în această echipă. 

Intervine d-l Postelnicu şi mulŃumeşte pentru încrederea care i-au  
acordat-o cetăŃenii şi asigură că şi pe viitor va face tot ce depinde de el să confirme că nu 
neapărat tinereŃea  este un impediment pentru a putea gestiona o comunitate. 

Intervine d-l Ciuciulete şi exprimă un punct de vedere personal , regretul 
că şi în această situaŃie s-au primit indicaŃii de la partide, nu s-a Ńinut cont de voturile 
oraşului. 

D-l Marossy  reprezentatul InstituŃiei Prefectului intervine şi precizează că 
scopul şedinŃei a fost atins, doreşte putere de muncă noilor organe alese, îi asigură de tot 
sprijinul din partea InstituŃiei Prefectului şi precizează că în prima  şedinŃă de consiliu 
trebuie să se organizeze  comisii pe principalele domenii de activitate şi trebuie să-şi 
adopte propriul Regulament de organizare şi funcŃionare în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare. 

D-l Marossy precizează că toate documentele privind şedinŃa de 
constituire a consiliului local trebuie depuse şi la InstituŃia Prefectului – judeŃul Timiş, - 
direcŃeia de verificare a legalităŃii actelor şi contencios administrativ. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ciuciulete Petru   
SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




