
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2009.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.11346/16.12.2008 al serviciului integrare europeană, 

relaţii publice, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de specialitate al primarului 
-  Funcţionari publici şi personal contractual,  Serviciul public de asistenţă socială – 
Funcţionari publici şi personal contractual, Cultură şi activităţi sportive pentru tineret, 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, Transport şcolar, Asistenţi personali, 
Indemnizaţii pentru persoane cu handicap fără asistent personal, Cămin de zi pentru 
persoane cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Aparat permanent al Consiliului local,  Serviciul 
public comunitar de evidenţă a persoanelor – Funcţionari publici şi personal contractual, 
Cămin pentru persoane vârstnice,  , personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar 
de stat din oraşul Jimbolia,  precum şi activităţi autofinanţate – Copiat acte, Piaţa, Cimitir  
şi propunerea d-lui primar prvind modiifcarea ANEXEI nr.14 – în sensul transformării 
postului de consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local 
din personal contractual în funcţionar public, pentru anul 2009; 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr.80/2001 ,privind  stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice , cu modificările şi 
completările ulterioare,  ale Hotărârii Guvernului nr.174/2003, pentru modificarea art.25 
din Anexa la HG nr.538/2001 ;  

În Temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.”b” şi  art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă organigrama   şi statele de funcţii ale activităţilor 

finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2009,  conform 
anexelor 1-20 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului Integrare Europeană, Relaţii Publice, Resurse 

Umane. 
- Grupului şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 

Nr.151/18 decembrie 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ; 
        Boldor Augustin 
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind aprobarea listei de investiţii pe anul 2009 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
  Vazând referatul 11372/17.12.2008 al serviciului urbanism , amenajarea 
teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea listei de investitii pe anul 
2007; 
  In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”d” şi  art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2009, conform 

ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor  şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 

agricol; 
- Compartimentului buget,contabilitate . 
- Cetăţenilor prin presă  
 

 
 
 
 
Nr.152 /18 decembrie 2008                                  PRESEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
                      Boldor Augustin   
    
        
                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                     SECRETAR 
                                                     Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
  privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2009 al SC 

AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale 
societăţii.. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.11114/09.12.2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de investiţii 
pentru anul 2009 al SC AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii 
ale societăţii; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art.45 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă  Programului de investiţii pentru anul 2009 al SC 

AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii după cum 
urmează : 

CAP.A. Lucrări în continuare:----------------------------112.450 lei; 
CAP.C. Studii şi proiecte :--------------------------------     2.000 lei; 
TOTAL investiţii din surse proprii ------------------114.450 LEI 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- compartimentului administraţie publică locală,  
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 
- SC AQUATIM SA 
 

   
 
 
 
Nr.153  din 18 decembrie 2008                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  Boldor Augustin 
 
    
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
   

privind aprobarea Programului de reparaţii străzi pe anul 2009. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10988/03.12.2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de reparaţii 
străzi pe anul 2009; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.13 şi art.45 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă Programul de reparaţii străzi pe anul 2009, după cum 

urmează : 
1. Străzi modernizate: 

- str. Republicii, Contele Csekonics, Emmerich Bartzer, Ştefan cel Mare, 
Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Avram Iancu, Peter Jung, Timiş, Constantin Brâncoveanu, 
Ion Slavici, Liviu Rebreanu, Calea Timişorii, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Doja, 
Lorena, Dr. Diel, Dr. Victor Babeş, Calea Moţilor, Calea Mărăşeşti, Calea Kikindei, Spre 
Lenauheim, Corneliu Coposu,  George Enescu, Aurel Vlaicu, Petofi Sandor, Spre Est 
(parţial), Spre Vest (parţial), Ioan Vidu, Stefan Jager, Aleea Plopilor, Spre Nord (parţial), 
Vasile Alecsandri, Vasile Licaciu.. 

2. Străzi nemodernizate 
- str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion Bărnuţiu, Constantin 

Dobrogeanu Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Aleea Cito (parţial),  Nicolae 
Kogălniceanu, Carpaţi, Vasile Lucaciu, Basarabia, Vlad Ţepeş, Vasile Goldiş, Ştefan 
Octavian Iosif, George Coşbuc, Banat, Cânepei,Spre Est (parţial), Spre Vest (parţial) 
Spre Nord (parţial), Spre Sud, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Gheorghe Lazăr, Josef Linster, 
Prieteniei, Nicolae Grigorescu, Crişana, Mureş, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, 
Horia, Cloşca, Crişan, Alexandru Vlahuţă, Costache Negruzzi,  Albinelor, Bârzava, 
Rapova, Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Bălcescu, Recoltei, Bucegi, 
Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor Aman, Salcâmilor, Porumbeilor, Traian Grozăvescu, 
Griviţei, Ion Creangă, Clarii Vii (zona periurbană). 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- compartimentului administraţie publică locală,  
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 

 
 
Nr. 154 din 18 decembrie 2008  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Boldor Augustin 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 



 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind casarea unor mijloace fixe, a unor obiecte de inventar cât şi 
scoaterea din uz a unor obiecte de inventar la Primăria Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.11258/12.12.2008 al compartimentului buget, contabilitate prin care 
se propune casarea , scoaterea din uz a unor obiecte de inventar  în valoare totală de 
59506,36 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 19284,56 lei; 
Ţinând cont de prevederile Legii nr.15/1994, Hotărârii de Guvern nr.909/1997, 
Ordonanţelor de Guvern nr.54/1997 şi nr.112/2000; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi  art.45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. -  Se aprobă casarea   şi scoaterea din uz  a unor obiecte de inventar 

în valoare totală de  lei 59506,36 lei conform anexei nr.1 , ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. -  Se aprobă casarea unor mijloace fixe în valoare de 19284,56 lei, 
conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii  şi contencios 

administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului  administraţie publică locală  
- Compartimentului buget , contabilitate ; 
 

 
 
 
Nr.155/18 decembrie 2008                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                      Boldor Augustin 
     
 
 
 
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
                Niţoi Ionel 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Primăriei Jimbolia 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.11259 din 12 decembrie 2008 al compartimentului 
buget, contabilitate prin care se propune aprobarea inventarului anual , patrimniul public 
şi privat al primăriei Jimbolia ; 

Ţinând cont de prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, modificată şi 
completată prin OG nr.61/2001, ale Ordinului nr.1753/2004, pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr.15/1994, ale HG 
nr.909/1997 şi ale OG nr.54/1991 privind amortizarea mijloacelor fixe, ale OG 
nr.112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor de 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor teritoriale; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” ,  alin.(9) , art.122 şi  art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 96985291,45 lei 

şi  inventarul obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   308842,23 lei. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea  legalităţii  şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publiă locală; 
- Compartimentului buget,contabilitate ; 

 
Nr.156 din  18 decembrie 2008           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Boldor Augustin  
         
 

CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 
privind demolarea imobilului din Jimbolia, strada Ion Ionescu de la Brad 
nr.1, ap.1, înscris în CF col.4806, CF. in d.nr.9440 Jimbolia, nr.topo.4931, 
4932, 14932/I. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10972/4 decembrie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care  se propune  demolarea imobilului din 
Jimbolia, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1, ap.1, înscris în CF col.4806, CF. in 
d.nr.9440 Jimbolia, nr.topo.4931, 4932, 14932/I.– proprietatea Statului Român; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” , alin.(9) şi art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă demolarea imobilului din Jimbolia, str. strada Ion Ionescu 

de la Brad nr.1, ap.1, înscris în CF col.4806, CF. in d.nr.9440 Jimbolia, nr.topo.4931, 
4932, 14932/I., proprietatea Statului Român. 

Art.2. – Lucrările de demolare vor fi executate de către firma SC PEISAJ 
HOSTA SRL – câştigătoarea licitaţiei privind desemnarea firmei de întreţinere a 
domeniului public şi privat al oraşului. 

Art.3. – Materialele ce vor fi recuperate în urma demolării se vor folosi pentru 
repararea locuinţelor din fondul locativ de stat, precum şi la lucrări de reparaţii ale 
domeniului public al oraşului. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor  şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefecturii – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- SC PEISAJ HOSTA SRL 

 
 
Nr. 157 din 18 decembrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
        Boldor Augustin 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
            Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 
  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a solarii aflate în 

Jimbolia, str.I.,I.de la Brad.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.11375/17.12.2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune scoaterea la licitaţie publică  în 
vederea închirierii a solariilor din Jimbolia, str.I.I.de la Brad , după cum urmează :  3 
solarii cu dimensiunea de de 34 ml x 9,5 ml = 323 mp şi 12 solarii cu dimensiunea de 45 
ml x 9,5 ml = 427,5 mp, având ca preţ de pornire pentru toată suprafaţa solariilor suma de 
3.000 lei/an agricol; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(2) şi art.45 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se scot la licitaţie publică, în vederea închirierii solariile din 

Jimbolia, str.I.I.de la Brad  după cum urmează : 
-  3 solarii cu dimensiunea de de 34 ml x 9,5 ml = 323 mp ; 
-  12 solarii cu dimensiunea de 45 ml x 9,5 ml = 427,5 mp. 
Preţul de pornire a licitaţiei pentru întreaga suprafaţă a solariilor este de 

3.000 lei/an agricol. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- compartimentului administraţie publică locală,  
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 

 
Nr.158 din 18 decembrie 2008        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Boldor Augustin 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel  
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR. 11171   din 18 decembrie  2008 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  18 DECEMBRIE 2008 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Boldor Augustin 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 16 
     A absentat  : d-l Bill Zoltan 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi statelor de funcţii pe 
anul 2009.   
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 151 cu  13 voturi „pentru” şi 3 
voturi „împotrivă”.. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii pe anul 2009. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 152 cu unanimitate de voturi 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de investiţii pentru anul 

2009 al SC AQATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale 
societăţii. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 153 cu unanimitate de voturi 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaţii străzi pe anul 

2009. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 154 cu unanimitate de voturi 
5. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din uz a 

unor obiecte de inventar, cât şi casarea unor materiale la Primăria oraşului 
Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 155 cu 12 voturi „pentru”, 2 voturi 
„împotrivă” şi 2 abţineri 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi al patrimoniului 
public şi privat al oraşului Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 156 cu unanimitate de voturi 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului din Jimbolia, str.I.I. 

de la Brad nr.1, ap.1 – proprietatea Statului Român. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 157 cu unanimitate de voturi .  

                        8.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a solariilor din 
Jimbolia, str.I.I.de la Brad. 

                       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 158 cu  12 voturi „pentru”, 2 voturi 
„împotrivă” şi 2 abţineri  

 
 

 
 

 
 

 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 18 decembrie 2008 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Jimbolia. 

 
D-l Boldor Augustin , viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 

consilieri în funcţie sunt prezenţi 16 consilieri, absentează : d-l Bill Zoltan 
În continuare d-l Boldor prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi statelor de funcţii pe anul 2009.   
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii pe anul 2009. 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2009 al SC 

AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaţii străzi pe anul 2009. 
5. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din uz a unor obiecte de 

inventar, cât şi casarea unor materiale la Primăria oraşului Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi al patrimoniului public şi privat al 

oraşului Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren aferent 

imobilului cumpărat conf. Legii nr.112/1995. 
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a diferenţei de teren aferent 

imobilului din Jimbolia, str. C.Brâncoveanu nr. 12/B , cumpărat conf. prevederilor Legii 
nr.112/1995. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului din Jimbolia, str. I. I. de la Brad 
nr.1, ap.1 – proprietatea Statului Român. 

10. Acord  de principiu privind vânzarea prin licitaţie publică a două magazii din imobilul situat 
în Jimbolia, str. Lorena nr. 67 ap. 4. 

11. Acord de principiu privind vânzarea terenului din  cuprins în CF col.nr.7381 nr.topo.1761 
prin licitaţie publică. 

12. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
13. Probleme curente ale Primăriei. 
14. Diverse. 

 
şi solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri : 
 

1. Proiect de hotărâre privind  scoaterea la licitaţie publică a solariilor în vederea închirierii 
 

Conform Hotărârii nr.104/12.11.2008, preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni a fost ales  d-l 
Boldor Augustin. 

Ordinea de zi cu completările făcute supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
Având în vedere că procesele verbale de la şedinţele anterioare au fost difuzate pe comisii de 

specialitate d-l Boldor supune la vot procesele verbale de la şedinţa ordinară din 20 noiembrie, cea 
extraordinară din 25 noiembrie şi din 9 decembrie 2008, nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea Organigramei  şi statelor de funcţii pe anul 2009. 
D-l Ciuciulete precizează că în şedinţa comisiei economice nu s-a luat nici o hotărâre, a rămas să se 

stabilească în plen.  Conform organigramei vechi, personal consider că personalul este suficient, nu mai sunt 
necesare şi alte posturi, ar trebui redistribuite sarcinile, unii cam „taie frunză”, unităţile bugetare fac 
restructurări şi noi facem angajări,  nu sunt de acord. 



D-l Rakoczi precizează că şi la urbanism s-a propus discutarea în plen, mărim numărul celor pe care-i 
angajăm şi nu putem da salarii. 

D-l Boldor precizează că la PEISAJ HOSTA s-au făcut reduceri. 
D-l Rakoczi întreabă ce s-a întâmplat cu postul de administrator ? 
D-l Boldor precizează că există, este liber, posturile libere trebuie păstrate, dacă vom fi nevoiţi să 

facem reduceri, vom reduce aici. 
D-l Meszaroş precizează că sunt propuneri de angajare cu contract pe perioadă determinată, de ce? 
D-l Boldor precizează că este vorba de cabinetul primarului, fişa posturilor acestora va fi întocmită de 

primar. 
Intervine d-l Niţoi şi precizează că în conformitate cu legea, primarul poate să-şi angajeze 3 persoane 

pe perioadă determinată, a mandatului primarului. 
D-l Rakoczi întreabă dacă nu sunt cumva prea mulţi angajaţi? A crescut volumul de muncă de 5 ori? 
D-l Niţoi precizează că cei 3 sunt în cabinetul primarului, pe perioadă determinată, au regim special, 

personal contractual, comparativ cu alte primării avem personal mai puţin. Ex. la social , la urbanism unde 
avem nevoie de specialişti am mai putea angaja. Volumul de muncă este foarte mare, avem câteva posturi libere 
dar se justifică aşa cum a explicat şi d-l viceprimar. Avem salariaţi cu salariul aproape de minim pe economie , 
la studii medii şi la studii superioare între 900-1500 lei, nu ne vin specialişti pe aceste salarii. 

Intervine d-l Kaba şi întreabă dacă este aşa cum spune d-l Ciuciulete „taie frunze la câini” să 
identificăm aceste posturi. Şi s-a mai făcut o afirmaţie că se scriu poezii, să-i identificăm şi să-i promovăm, pe 
lângă cei care scriu să-i căutăm şi pe cei care distribuie. În primărie sunt sarcini suplimentare, bugetul local a 
crescut simţitor, fiecare ban suplimentar cere muncă, Guvernul distribuie sarcinile unor agenţii către primării. 

Privind cei 3 oameni din cabinetul primarulului, legea îmi dădea dreptul din 2001, am nevoie de 
oameni, cu cât am mai mulţi oameni lângă mine, conform HG prin care se distribuie bani, trebuie făcute multe 
documentaţii pentru a stânge bani la buget, banii importanţi din buget vin de la Guvern nu cei din impozite şi 
taxe locale. 

AQUATIM are masterplan pentru reţeaua de apă la Jimbolia, am depus documentaţia pentru Centrul 
oraşului, s-a aprobat proiectul pentru Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. Am propus un cabinet format 
din 3 persoane, vom vedea câţi vom angaja. 

Aşa cum s-a spus, salariile sunt mici, dar în conformitate cu contractul colectiv de muncă salariaţii mai 
primesc 500 lei lunar – drepturi speciale. 

La bibliotecă, conform  suprafeţei este nevoie de un îngrijitor şi de aceea am propus acest post, la Casa 
de cultură a fost angajată – sprijinită Dobre Estera – care ne-a adus rezultate în sport pentru oraş, acum este la 
un alt club, ajutorul nostru s-a încheiat. Muzeul Presei este o instituţie cu merite mari pentru oraşul nostru, d-l 
Stoica a solicita înfiinţarea a încă 2 posturi, noi am propus unul, la activitatea sport a plecat un om cu studii 
superioare şi am propus transformarea postului în studii medii, pe considerent că nu vom găsi om cu studii 
superioare. Poate ar trebui identificate posturile care nu sunt la încărcătura necesară. 

Executivul a mai avut o discuţie privind consilierul juridic al consiliului local care este personal 
contractual  şi personal doresc să fie mai aproape de activitatea  consiliului local, să nu aibă alte activităţi, am 
solicitat să fie transformat în funcţionar public, dar în discuţiile cu executivul am fost descurajat. 

D-şoara Cîrlig întreabă dacă funcţia publică nu este legiferată? 
D-l Niţoi precizează că pot fi asimiliate, chiar dacă nu sunt în relaţii directe cu publicul, lasă la 

latitudinea consiliului. 
D-l Ciuciulete întreabă de ce la cabinetul primarului este propus numai un post cu studii superioare şi 

2  cu studii medii, aici ar fi nevoie de un constructor bun şi de un economist. 
D-.l Kaba precizează că niciunul cu studii superioare nu este încântat să vină pe perioadă determinată, 

de aceea am propus 2 cu studii medii, m-am gândit la tineri absolvenţi de liceu, eventual studenţi. 
D-l Ciuciulete precizează că pe aceste posturi nu pot fi tineri absolvenţi de liceu, ci oameni mai 

„copţi”. 
Intervine d-l Takacs şi solicită sprijin executivului – ex. la social în loc de 6 oameni angajez 3 – 

aceştia pot lua salariile celorlalţi? 



D-l Boldor precizează că nu este posibil salarizarea se face conform unei grile de salarizare, nu se 
negociază. 

D-l Takacs  precizează că trebuie avută în vedere structura de redistribuire a muncii, să vedem cât 
reprezintă salariul, chiar dacă este mai mic, totuşi este un loc „călduţ” în sistem. 

Personal consider că fişele posturilor sunt „formale”, dacă acum am solicita fişele posturilor la toţi 
angajaţii să vedem care este încărcătura , ar fi posibil? Ex. La liceu la ora actuală sunt 10 îngrijitori, ar fi bine 
dacă s-ar face o rotaţie să se facă curăţenie noaptea, personal aş propune să se facă un SRL al nostru pentru a 
face curăţenie. 

Ar fi bine ca executivul să vină aici cu tema bine învăţată, avem nevoie de o asistenţă stabilă, faptul că 
la ora actuală am primit cu toţii aceste plicuri galbene ridică un semn de întrebare. Aparatul are o structură 
explozivă, trebuie eficientizat, dacă se reduce personalul nu este posibil să crească salariile. 

În cei 18 ani de la revoluţie am reuşit să creăm o Jimbolie nouă, trebuie să avem în calcul consumurile, 
să le optimizăm. Propun să se dea un termen executivului să ne prezinte fişele posturilor cu tot ce cuprinde 
fiecare funcţie. 

Intervine d-l Boldor şi solicită d-lui Takacs să revină la punctul de la ordinea de zi. 
D-l Takacs precizează că este în ordinea de zi, privind consumurile în perioada imediat următoare va fi 

foarte greu, solicit ca în cel mai scurt timp să ne puneţi la dispoziţie fişele posturilor. 
D-l Boldor precizează că fişa posturilor este întocmită de primar  de comun acord cu şefii de servicii şi 

vă asigur că sunt bine întocmite, mai mult la fiecare scrie „şi alte atribuţii dispuse de primar”. Ex. de Ignat o 
parte din salariaţii sunt implicaţi în organizare, salariile sunt aşa cum sunt în situaţia în care nu ar fi şi alte 
facilităţi am avea posturi libere, la „zgârcenia” d-lui primar  nu există salariaţi care „să taie frunze la câini”. 

Privind propunerea d-lui primar de a face consilierul juridic – funcţionar public, să supunem la vot 
cine este „pentru”? 

Intervine d-şoara Cîrlig şi precizează că nu ne putem exprima pentru sau împotrivă dacă nu ştim ce 
implică funcţia de funcţionar public. 

D-l Boldor precizează că funcţionarul public nu mai poate face şi altă activitate privată. Toate 
hotărârile consiliului trebuie verificate de consilierul juridic, personal atunci când am văzut semnătura 
secretarului şi a primarului pe un act nu mi-am pus problema legalităţii ci am discutat dacă este oportun şi 
necesar pentru oraş. 

D-l Pop precizează că nu este în ordinea de zi această problemă a consilierului juridic. 
D-l Boldor precizează că este vorba de HCL de aprobare a organigramei, chiar dacă nu este, se poate 

face un amendament la HCL şi se poate aproba astăzi. 
Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că este consilierul juridic al consiliului local, legalitatea 

hotărârilor consiliului este supervizată de secretarul oraşului, nu de mine. Eu asigur consultanţă consilierilor, 
din proprie iniţiativă am solicitat să fiu chemată la şedinţele comisiilor, să fiu informată când au şedinţe, nici-un 
preşedinte de şedinţă nu mă convoacă. Am participat la multe şedinţe şi mi-am spus punctul de vedere şi în cele 
mai multe situaţii nu s-a ţinut cont de aceasta. 

D-l Boldor precizează că are ceva de obiectat – în situaţia în care la ordinea de zi sunt 20 de puncte, eu 
consilier care nu sunt de meserie nu am de unde să ştiu dacă este legal sau nu, ce trebuie eu să invit consilierul 
juridic, acesta din proprie iniţiativă trebuie să-mi spună ce este legal şi ce nu. Consider că preşedintele de 
şedinţă trebuie să fie informat de consilierul juridic asupra legalităţii actelor. 

Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că niciodată nu s-a pus pe masa de lucru a consiliului o hotărâre 
nelegală. 

Privind aceste „plicuri galbene” pe care le-am primit cu toţii, d-l Boldor precizează că a propus deja 
din primele şedinţe când a fost consilieră să se dea gratuit proprietarilor caselor, dar nici gratuit nu este bine 
după Curtea de Conturi. 

Intervine d-l Ciuciulete şi întreabă ce a făcut serviciul de specialitate al Prefecturii ? Nu ne-a atacat 
nici o hotărâre? 

Intervine d-şoara Hînciu şi arată că aceste plicuri nu au nici o relevanţă, în opinia Curţii de Conturi, 
răspunzători sunt d-l Niţoi, şi eu, fiind vorba numai de încheierea pe care am primit-o, nu ştiu ce conţine 
raportul curţii de conturi, nu l-am văzut, se face referire numai la terenurile le Legea 112/1995, nu am primit de 



nici-unde că este legal sau nu să vinzi sau să dai gratuit aceste terenuri, deci nu se vorbeşte de legalitatea 
vânzări sau atribuirii terenului ci de virarea banilor, dvs. aţi luat o HCL de vânzare sau atribuire gratuită teren 
aferent imobilului cumpărat în baza Legii 112/1995, dar nu aţi stabilit şi contul în care se virează banii. 

Intervine d-l Boldor şi arată că în conf. cu aceste plicuri , noi ar trebui să anulăm toate aceste hotărâri, 
nu ne spun exact ce trebuie să facem. 

D-şoara Hînciu precizează că hotărârile sunt legale. 
D-l Takacs precizează că ar fi trebuit ca consilierul juridic al consiliului local să participe la întocmirea 

tuturor referatelor şi HCL ce se supun aprobării consiliului. 
D-şoara Cîrlig propune să nu mai aprobăm astfel de hotărâri. 
Intervine d-şoara Hînciu şi arată că atunci, conform celor discutate „eu centrez, eu dau cu capul”, eu 

fac referatele, fac hotărîrile. Referatele le fac şefii de servicii, secretarul oraşului vizează hotărârile privind 
legalitatea, eu personal nu avizez nimic, atribuţiile mele sunt stabilite concret prin fişa postului şi consider că 
acestea le-am îndeplinit, şi mult mai mult. 

D-l Takacs arată că personal nu-l interesează cum este consilierul juridic, funcţionar public sau 
contractual. 

Intrervine d-l Niţoi şi arată că vis-a-vis de consilierul juridic aceasta este o funcţie liberală, ce facem îl 
obligăm să facă ce vor consilierii şi primaru? Legislaţia este aşa cum este, în 10 ani au trecut atâtea controale, 
nu ne-a fost atacată nici o hotărâre, dacă consilierii locali au nevoie de apărare juridică să-şi angajeze avocaţi. 
Aceste plicuri galbene sunt tipice perioadei prin care trecem, curtea de conturi pleacă de la principiul vinovăţiei 
consilierului juridic şi secretarului, sunt convins că vor pierde procesul. 

Dacă legăm consilierul juridic de funcţia publică nu va veni nimeni. 
Intervine d-şoara Cîrlig şi precizează că în momentul în care este semnătura secretarului pe un act se 

consideră că acesta este legal. 
D-l Niţoi precizează că din 2000 până în prezent au fost atacate în contencios 2 hotărâri, toate aceste 

hotărâri la care se face referire în „plicul galben” sunt legale, este vorba de o interpretare – ce este „proprietar 
statul român şi administrare consiliul local”. După 1998 s-a definitivat ce este domeniul public şi privat al 
localităţilor, cei care ne verifică de la Curtea de conturi au procent din banii aduşi la bugetul statului. Curtea de 
conturi este organul care trebuie să aducă bani la bugetul statului, scopul a fost de a trece terenul aferent în 
domeniul privat al oraşului. 

Intervine d-l Pop şi arată că acum ne aflăm în două tabere, unii doresc transformarea acestui post în 
funcţionar publicii şi alţii nu, de fapt care este situaţia ? legea permite? E OBŢIONAL? 

D-l Boldor precizează că este foarte simplu, avem dreptul să angajăm avocat, dar problema este de 
unde se plăteşte, din bugetul local? Atunci vom angaja avocat , acesta ne consiliază pe noi şi  avizează 
hotărârile. 

Intervine d-l Kaba şi arată că are 2 argumente pentru care solicită această transformare a postului : 1. 
consilierul juridic să fie funcţionar public, să fie mai aproape de consiliul local, de primar; angajaţii văd această 
situaţie ciudată, consilierul este unul din pionii principali şi se întreabă de ce nu este funcţionar public şi 2 
nefiind funcţionar public în unele situaţii este de partea cealaltă a mesei nu de partea primăriei. 

D-l Takacs intervine şi arată că la firmă are pe statul de plată 3 jurişti şi un avocat. 
D-l Kaba arată că are nevoie de consilierul juridic în sensul de a fi mai legat de primărie, face muncă 

foarte bună. 
Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că sunt 2 aspecte diferite – consilierul juridic al consiliului local 

nu reprezintă consilierul local în cazul unor angajamente şi un alt aspect dosarele de licitaţie, caietele de sarcini 
pentru licitaţii nu le face consilierul juridic, nici nu le vede înainte de oricare licitaţie, în acest scop există o 
comisie de licitaţie, oameni plătiţi pentru aceste licitaţii. 

D-l Boldor supune votului consiliului local solicitarea d-lui Kaba de a transforma postul de consilier 
juridic- personal contractual al consiliului local în funcţionar public care se aprobă cu 12 voturi „pentru”, 2 
voturi „împotrivă „(d-l Ciuciulete şi d-l Rakoczi) şi o abţinere (d-şoara Cîrlig). 

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre, cu modificare aprobată, care supus la vot se aprobă cu 13 
voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” ( Rakoczi, Postelnicu şi Ciuciulete) şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR.151 



            D-l Boldor  prezintă  referatul privind  aprobarea Listei de investiţii pe anul 2009. 
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităţi economico-financiare care  avizează favorabil 

proiectul de hotărâre, dar precizează că era bine să fie ataşate şi niştememorii justificative – să vedem 
necesitatea şi oportunitatea acestor lucrări.. 

Intervine d-l Ciuciulete şi arată că era bine să se fi discutat odată cu bugetul local, să fi ştiut care sunt 
„lucrările în continuare” să se fi făcut o corelare. 

Intervine d-l Kaba şi arată că sunt nişte paşi care trebuie respectaţi pentru construirea bugetului –lista de 
investiţii şi apoi construim bugetul, avem posibilitatea să tot modificăm lista . 

  D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, 
turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre  

  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-
culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.152 
Intervine d-l Kaba şi solicită să se discute un punct din problemele primarului – cererea Asociaţiei 

crescătorilor de animale Bălţata Roj, care solicită concesionarea păşunii pe o perioadă de 10 ani pentru a putea 
primi nişte fonduri pentru modernizarea păşunii şi solicită un sediu, deoarece sunt în sală reprezentanţi ai 
asociaţiei. 

D-l Boldor precizează că este vorba numai de un accord de principiu. 
Intervine d-l Niţoi şi întreabă dacă la această cerere este ataşat Statutul şi conducerea actualizate ? 
D-l Kaba arată că vechea conducere a demisionat, o să se facă o minută a procesului verbal şi se va 

proceda la înscrierea noii conduceri. 
Intervine d-şoara Hînciu şi arată că orice modificare la statut trebuie luată în evidenţă şi aduse la 

Judecătorie. 
D-l Kaba atrage atenţia reprezentanţilor asociaţiei că – concesiunea implică nişte cheltuieli. 
D-l Bereholschi , reprezentantul asociaţiei, precizează că acum asociaţia nu are nici un fond, bugetul 

local este aşa cum este şi nu se poate investi în păşune , de aceea se doreşte o să fie organizaţi crescătorii de 
animale. 

D-l Kaba propune încă odată să analizeze dacă asociaţia are putere economică pentru a concesiona 10 
ha de păşune. 

 D-l Boldor  prezintă referatul  privind   aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2009 al 
SC AQUATIM SA  în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii. 

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităţi economico-financiare care  avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

  D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, 
turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre  

  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-
culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de hotărâre dar este o greşeală matematică – cele 
două sume adunate nu dau 114.000 lei ci 114.450 lei, să se facă corectura. 

D-L Niţoi arată că s-a greşit în referat la adunare, este 114.450 lei, nu 114.000 lei. se va face corectura 
cuvenită. 

  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.153 
   D-l Boldor  prezintă referatul  privind aprobarea Programului de reparaţii străzi pe anul 2009. 



D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităţi economico-financiare care  avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

  D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, 
turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre  

  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-
culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.154 
D-l Boldor prezintă referatul privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din uz a unor obiecte 

de inventar, cât şi casarea unor materiale la Primăria oraşului Jimbolia. 
Intervine d-l Ciuciulete şi arată că nu de mult s-a mai aprobat casarea unor cărţi la Bibliotecă, trebuie să 

ne fie pus la dispozuţie procesul verbal de casare. 
D-şoara Cîrlig precizează că ar fi trebuit mai multe date cuprinse în referat – data intrării în gestiune, 

gradul de uzură, etc., comisia  trebuia să arate dacă au fost îndeplinite conmdiţiile de casare. 
D-l Boldor precizează că a fost comisie de inventariere care a analizat şi propus casarea acestor obiecte 

de inventar, dar dvs. aveţi dreptul să verificaţi totul , în cazul în care aveţi dubii. 
D-l Ciuciulete arată că inventarierea se face în luna decembrie, cum aprobăm acum casarea? 
D-l Boldor arată că s-a făcut inventarierea pe servicii, există procesele verbale de inventariere. 
D-l Bâcă precizează că sunt valori foarte mici , deci ce este propus pentru casare este foarte vechi, sunt 

obiecte de inventar din 196... 
D-l Pop precizează că în situaţia în care s-a făcut o documentaţie trebuie să cred ce este scris. 
  D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, 

turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre  
  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-

culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 2 voturi 

“împotrivă”(Macovei şi Cârlig) şi 2 abţineri(Toth şi Takacs) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.155 
D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi al patrimoniului public şi 

privat al oraşului Jimbolia. 
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităţi economico-financiare care  avizează favorabil 

proiectul de hotărâre, cu precizarea că trebuia ataşat procesul verbal de inventariere. 
  D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, 

turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre  
  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-

culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.156 
D-l Boldor precizează că punctele 7 şi 8 nu sunt deoarece există litigiu pe rol privind acest imobil şi nu 

se poate vinde terenul. 
Intervine d-l Takacs şi întreabă ce părere are d-l secretar , se mai vând sau nu aceste terenuri? Aici este 

clar nu se poate fiind litigiu pe rol, dar alte astfel de terenuri? 



D-l Niţoi  arată că este pentru ce a stabilit majoritatea, dar ce a făcut curtea de conturi consideră că este 
„un abuz”, există HG prin care se prevede că „trec gratuit în proprietate terenurile aferente construcţiilor”, dar şi 
„atribuirile gratuite” au fost considerate de Curtea de conturi „ilegale”. 

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea demolării imobilului din Jimbolia, str. I. I. de la 
Brad nr.1, ap.1 – proprietatea Statului Român. 

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităţi economico-financiare care  avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

  D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, 
turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre  

  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-
culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.157 
D-l Boldor prezintă referatul pentru acord de principiu privind vânzarea prin licitaţie publică a două 

magazii din imobilul situat în Jimbolia, str.Lorena nr.67,ap.4 
Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că trebuie specificat dacă aceste magazii sunt sau nu închiriate, 

care este statutul lor acum ? 
D-l Boldor propune să se verifice care este situaţia lor, dacă este posibil aici ar fi bine să se amenajeze 

două locuinţe sociale, sunt pereţii şi se poate compartimenta. 
D-l Macovei precizează că nu este necesară vânzarea. 
Supus la vot referatul se respinge cu un vot „pentru”(Postelnicu) şi 15 voturi „împotrivă”. 
D-l Boldor prezintă referatul pentru acord de principiu privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului 

din Jimbolia cuprins în CF col.7381, nr.topo.1761. 
Interv ine d-l Tabeică şi propune să se construiască acest magazin la periferie, de ce în centru? 
D-l Boldor precizează că trebuie utilităţile – canalizare în primul rând. 
D-l Ciuciulete arată că în şedinţa comisiei nu s-a avizat, deoarece aici sunt locuinţe proprietate personală 

şi locuinţe de stat, nu se ştie ce este exact. 
D-l Postlenicu precizează că nu se ştie exact situaţia juridică a terenului, solicită un CF. 
D-l Kaba precizează că cei care solicită vor cumpăra imobilul din stânga, este curte mare, teren arabil  

liber de sarcini, firma a discutat cu toţi locatarii, le-a promis că va repara şi apartamentele din curte, nu putem 
pune frână venirii unor magazine în oraş, o anumită categorie de întreprinzători să se reorienteze, ei construiesc 
unde doresc. 

D-l Ciuciulete propune să se vadă în primul rând situaţia juridică a terenului. 
D-şoara Hînciu întreabă cine este proprietarul terenului? 
D-l Pop arată că nu sunt definitivate proprietăţile, din referat nu rezultă exact cine cât are. 
D-şoara precizează că în situaţia în care este aşa cum a prezentat d-l primar trebuie definitivat ce teren 

rămâne al statului, care este terenul, care este cota parte a fiecărui locatar. 
D-l Kaba precizează că terenul solicitat este deja dezmembrat. 
D-l Niţoi precizează că acest teren este al statului, ar trebui să avem dezlipirea şi numai atunci să se 

discute, în situaţia în care este Statul Român, curtea de conturi a considerat că trecerea în domeniul privat al 
oraşului este abuzivă. 

D-l Gain precizează că numai un singur apartament este cumpărat, restul sunt ale statului. 
D-şoara Hînciu precizează că nu este Statul Român pe teren, este domeniul privat al oraşului. 
D-l Kaba precizează că poate ar trebui împărţit pe felii  – vânzare-concesionare teren – dacă terenul este 

în regulă 
D-l Boldor precizează că se va supune la vot : 1 firma să vină în Jimbolia chiar într-o altă locaţie pe care 

o vom discuta atunci. 
Intervine d-şoara Cîrlig şi arată că cererea este făcută pe această locaţie. 



D-l Mihăilă arată că prin venirea lor în Jimbolia se crează noi locuri de muncă, dar dispar altele. 
D-l Boldor precizează că nu se poate îngrădi venirea altora în Jimbolia, aşa este în economia de piaţă. 
Intervine d-şoara Hînciu şi arată că aşa cum a mai spus – terenul este prorpietate privată a oraşului 

Jimbolia. 
D-l Boldor supune aprobării referatul care se aprobă cu 12 voturi „pentru” , 2 voturi 

„împotrivă”(Tabeică, Mihăilă) şi 2 abţineri (Macovei şi Flaugiu). 
HOTĂRÂREA NR.157 

D-l Boldor prezintă referatul privind închirierea prin licitaţie publică a solariilor din str. I.I.de la 
Brad. 

D-l Ciuciulete precizează că preţul de pornire a licitaţiei este prea mic, trebuia scoase la licitaţie pe 
bucăţi, nu pentru toate 3.000 lei/an agricol.. 

  D-l Postelnicu precizează că şedinţa comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului, turism şi agricultură nu s-a luat o hotărâre, a rămas să se stabilească în plenul şedinţei.  

  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte, activităţi social-
culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Toth arată că în acest an agricol le-a dat un sac de sămânţă de arbagic şi la recoltare nu a mai rămas 
nimic, s-a furat totul. 

D-l Kaba precizează că d-l Dema nu poate acorda atenţie şi acestei activităţi, are numai pierderi 
deoarece are 4 oamnei blocaţi pentru paza solariilor, hai să dăm posibilitatea unor întreprinzători să facă ceva 
aici, acum este momentul să fie date, ca de la 1 februarie să poată începe. 

Intervine d-l Takacs care arată că în principiu este de acord , neputând fi bine administrate, dar mi se 
pare incorect ca cineva să-ţi dea ceva ca în viitor să fii mai bogat şi tu să dai mai departe, dar dacă toţi gândim 
că nu putem face nimic „să ne fie ruşine”, să le dăm pe 3000 lei/an agricol, dacă vin mai mulţi există 
posibilitatea să crească suma, dar în caz că nu vine decât unul singur să le dăm numai pe un an. 

Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că dreptul de închiriere se prelungeşte. 
D-l Vânătoru prezintă extras din referat şi precizează că aceste solarii de degradează pe zi ce trece. 

            D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.158 
În continuare se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate. 
D-l Ciuciulete precizează că s-a băgat peşte în bălţi – 3000 kg. Şi propune să se închidă pescuitul până la 

01.03.2009 şi pe timp de vară definitiv, să se acorde ecusoane la 2 consilieri pentru controlul zonei. 
D-l Boldor precizează că poate să verifice cu legitimaţia de consilier. 
În continuare se trece la probleme curente ale primăriei. 
D-l Kaba arată că Partidul România Mare renunţă la sediu şi există solicitări pentru acest spaţiu – din 

partea : Partidului Pensionarilor, din partea d-lui senator Borza, din partea d-lui deputat Ţaga şi din partea 
Partidei Rromilor. 

D-l Kaba precizează că pentru d-l senator şi pentru d-l deputat partidele pe care le reprezintă au sedii în 
Jimbolia. 

D-l Postelnicu precizează că d-l senator Borza a solicitat sediu separat. 
D-l Kaba precizează că d-l senator şi d-l deputat pot beneficia de spaţiu în primărie. 
Intervine d-l Flaugiu şi arată că Partida Rromilor „PRO Europa” nu reuşeşte să aibă un sediu. 
D-l Kaba precizează că este vorba de solicitarea unui senator şi a unui  deputat, se va mai discuta. 
D-l Kaba invită pe cei prezenţi în data de 20.12 la Sărbătoarea de Igant care va avea loc la Expo Center. 
D-l Boldor precizează că în acest an vor participa 8 echipe care vor sacrifica porci. 
Intervine d-l Vânătoru şi arată că legat de cabinetul d-lui senator trebuie să fim mândri că doreşte să aibă 

spaţiu permanent, aici se vor strânge toate doleanţele locuitorilor, toate problemele cu care se confruntă. 
Intervine d-l Bodlor şi arată că atât senatorul cât şi deputatul vin la primărie. 
D-l Ciuciulete propune să li se acorde amândurora spaţiu în primărie. 



Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l  Boldor Augustin mulţumeşte celor prezenţi pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul de 
şedinţă şi unul la dosarul primarului.      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Boldor Augustin 

   
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
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