
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rezilierea contractului de comodat nr.5447/13.07.2007  
încheiat între SC JIMAPATERM SERV SA  şi SC AQUATIM SA 
Timişoara  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.1171 /12 februarie 2008 al Serviciului de 

Impozite şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea  contractului de 
comodat  nr.5447/13.07.2007 încheiat între SC JIM APATERM SERV SA 
Jimbolia  şi  SC AQUATIM SA Timişoara, pentru bunurile cuprinse în 
Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, aparţinând SC 
JIM APATERM SERV SA  ; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001,republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se reziliază contractul de comodat nr.5447/13.07.2007 

încheiat între SC JIMAPATERM SERV SA  şi  SC AQUATIM SA 
Timişoara, pentru bunurile cuprinse Anexei nr.1, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, aparţinând SC JIM APATERM SERV SA. 

Art.2. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.10/24.07.2008 . 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 

- Compartimentului  administraţie publică locală ; 
- SC JIM APATERM SERV SA 
- SC AQUATIM SA Timişoara 

 
 

Nr. 27 din 19 februarie 2009                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   
        Cîrlig Daniela   
                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind avizarea  încheierii  unui contract de închiriere pentru bunurile 
imobile şi mobile ce aparţin SC JIMAPATERM SERV SA  cu SC 
AQUATIM SA Timişoara 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.1172 / 12 februarie 2008 al Serviciului de 

Impozite şi Taxe Locale prin care se propune   avizarea încheierii unui 
contract de închiriere pentru bunurile imobile şi mobile ce aparţin SC JIM 
APATERM SERV SA Jimbolia  cu SC AQUATIM SA Timişoara ; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.14 , 
alin.(9), art.123 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001,republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se avizează încheierea contractului de închiriere   pentru  

bunurile mobile şi imobile ce aparţin SC JIMAPATERM SERV SA   cu  SC 
AQUATIM SA Timişoara, menţionate în Anexa nr.1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală ; 
- SC JIM APATERM SERV SA 
- SC AQUATIM SA Timişoara 

 
 

Nr. 28 din 19 februarie 2009                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               
        Cîrlig Daniela   
                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 

  
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării  a 
terenului cuprins în CF nr.20101, nr.cadastral 50066, în suprafaţă de 
1000 mp pentru construire obiectiv economic. 
 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.1201  din 10 februarie 2009 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului cuprins în 
CF nr.20101, nr.cadastral 50066, în suprafaţă de 1000 mp pentru construire 
obiectiv economic; terenul este proprietatea Statului Român şi nu a fost 
revendicat de foştii proprietari; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(2) şi 
art.45 din Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 

HOTARASTE 
 
 Art.1. – Se scoate la licitaţie publică în vederea concesionării  

terenul cuprins în CF nr.20101, nr.cadastral 50066, în suprafaţă de 1000 mp 
pentru construire obiectiv economic. 
                         Terenul menţionat la alin.1  este proprietatea Statului Român 
şi nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunica : 
- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor si 

contencios administrativ a Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului  urbanism ; 
- Cetăţenilor prin presa locală 
 

Nr. 29 din  19 februarie 2009                PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,     
        Cîrlig Daniela  
    

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
                                                Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind schimbarea destinaţiei spaţiilor existente în unele 
edificii aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, în  
locuinţe de serviciu 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr.1021/12 februarie 2009 al serviciului 

impozite şi taxe locale  prin care se propune schimbarea destinaţiei spaţiilor 
existente în unele edificii aflate în administrarea unităţilor de învăţământ - în  
locuinţă de serviciu; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6)  lit.”a” pct.17 şi art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Schimbarea destinaţiei spaţiilor existente în unele 

edificii aflate în administrarea unităţilor de învăţământ – în  locuinţă de 
serviciu, după cum urmează : 

- str.Lorena nr.33, 2 spaţii compuse din 2 camere, hol, baie, în 
suprafaţă de 56 mp fiecare, aflate în administrarea Şcolii cu 
clasele I-VIII nr.1; 
- str.Gh.Doja nr.44, 2 spaţii compuse fiecare din 2 camere cu 
baie şi hol comun -  în suprafaţă de 38,14 mp respectiv 43,57 
mp, aflate în administrarea Grădiniţei cu Program normal nr.2; 
- str.T.Vladimirescu nr.61, un spaţiu compus din cameră, hol, 
bucătărie şi baie în suprafaţă de 60,77 mp, aflat în administrarea 
Grupului Şcolar „Mihai Eminescu”. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului  verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Cetăţenilor prin presa 
- unităţilor de înăţământ 
 

Nr. 30 din 19 februarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Cîrlig Daniela    
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  



 
 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  

privind rezilierea contractului de concesionare teren cu 
nr.4335/18.11.1998 încheiat cu SC STILTECH BELT SRL pentru 
terenul din Jimbolia, str.C.Csekonics nr.16/A 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
  Văzând referatul nr.11019/21.01.2008   al serviciului urbanism,  prin care 
se propune rezilierea contractului de concesionare teren cu nr. 4335/18.11.1998 încheiat 
cu SC STILTECH BELT SRL pentru terenul din Jimbolia, str.C.Csekonics nr.16/A, în 
suprafaţă de 2.711 mp, înscris în CF 6025, nr.top.4953 cu obligaţia de a construi,  
deoarece societatea SC STILTECH BELT SRL are datorii la Primăria oraşului Jimbolia -  
în sumă de 14.359 lei reprezentând concesiune teren conform contractului de concesiune 
nr.4335/1998 ,nici nu a construit în termenul prevăzut de Legea nr.50/1991 şi din data de 
19.05.2006 este radiată din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului; 

Ţinând cont de prevederile CAP.II, art.13 din Legea 
nr.50/1991,republicată ; 
  În temeiul prevederilor art.36. alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se reziliază contractul de concesionare teren, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
concesionarului 

Suprafaţa 
concesionată 
mp. 

Nr.CF 
Nr.topo 
 

Nr.con-
tract 

6025- Jimbolia 1.  SC STILTECH 
BELT SRL 

2.711 
4953 

4335/ 
18.11. 
1998 

  
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş; 
-     SC STILTECH BELT SRL 

 
Nr. 31 din  19 februarie 2009                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        
        Cîrlig Daniela   
      

CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA  

 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Primăriei Oraşului Jimbolia. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1424 din 17 februarie 2009 prin care se propune 
aprobarea Regulamentului de Orgaizare şi Funcţionare a Primăriei 
Oraşului  Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”a” şi art.46 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată şi actualizată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI JIMBOLIA,  prevăzut în 
ANEXA ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.119/15.07.2003 
Art.3. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciilor, birourilor şi compartimentelor Primăriei. 

 
 
Nr. 32 din 19 FEBRUARIE 2009   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Cîrlig Daniela 
   
 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 
Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului CIOBANU SEBASTIAN aflat 
în stare de insolvabilitate. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.304/V din 11 februarie 2009  al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune scăderea din evidenţele fiscale a sumei de 990 lei -  
reprezentând procese verbale de constatare a contravenţiei : seria AY 
nr.2331259/26.02.2007 în sumă de 200  lei, seria AZ nr.0543602/12.02.2008 în sumă de 
500 lei, seria AY nr.3341497/12.02.2008 în sumă de 40 lei şi seria PCA 
nr.3218949/28.09.2008 în sumă de 250 lei -  întocmite contribuabilului  CIOBANU 
SEBASTIAN cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str.I.Slavici  nr.117, care a decedat la data 
de 30.09.2008; 

Ţinând cont de prevederile art. 176, alin.(5) din OG. nr.92/2003, republicată; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” , alin.(9) şi art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 990 lei -  reprezentând 
procese verbale de constatare a contravenţiei : seria AY nr.2331259/26.02.2007 în sumă 
de 200  lei, seria AZ nr.0543602/12.02.2008 în sumă de 500 lei, seria AY 
nr.3341497/12.02.2008 în sumă de 40 lei şi seria PCA nr.3218949/28.09.2008 în sumă de 
250 lei -  întocmite contribuabilului  CIOBANU SEBASTIAN cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str.I.Slavici  nr.117, care a decedat la data de 30.09.2008. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul 
Timiş; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- Afişare şi presa locală 
  

Nr. 33 din 19 februarie 2009                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     
 Cîrlig Daniela                       

                               
        CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 
     Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GECE IOAN aflat în stare de 
insolvabilitate. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.303/V din 11 februarie 2009  al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune scăderea din evidenţele fiscale a sumei de 150 lei -  
reprezentând procesul verbal de constatare a contravenţiei : seria AS 
nr.3230186/13.03.2004 în sumă de 150 lei -  întocmite contribuabilului   GECE IOAN cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti bloc 5C, et.3, ap.3, care a decedat la data de 
21.11.2006; 

Ţinând cont de prevederile art. 176, alin.(5) din OG. nr.92/2003, republicată; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” , alin.(9) şi art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 150 lei - reprezentând 
procesul verbal de constatare a contravenţiei : seria AS nr.3230186/13.03.2004 în sumă 
de 150 lei -  întocmite contribuabilului   GECE IOAN cu ultimul domiciliu în Jimbolia, 
str. Mărăşeşti bloc 5C, et.3, ap.3, care a decedat la data de 21.11.2006 . 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul 
Timiş; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- Afişare şi presa locală 
  

Nr. 34 din 19 februarie 2009                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     
 Cîrlig Daniela                       

                               
        CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 
     Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului TODIREASA GHEORGHE 
aflat în stare de insolvabilitate. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.302/V din 11 februarie 2009  al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune scăderea din evidenţele fiscale a sumei de 150 lei -  
reprezentând procesul verbal de constatare a contravenţiei : seria AT 
nr.1655817/30.05.2005 în sumă de 100 lei -  întocmite contribuabilului TODIREASA 
GHEORGHE   cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Clarii Vii bloc IAS, care a decedat la 
data de 11.11.2008; 

Ţinând cont de prevederile art. 176, alin.(5) din OG. nr.92/2003, republicată; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” , alin.(9) şi art. 45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 100 lei - reprezentând 
procesul verbal de constatare a contravenţiei : seria AT nr.1655817/30.05.2005 în sumă 
de 100 lei -  întocmite contribuabilului TODIREASA GHEORGHE   cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Clarii Vii bloc IAS, care a decedat la data de 11.11.2008. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul 
Timiş; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- Afişare şi presa locală 
  

Nr. 35 din 19 februarie 2009                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     
 Cîrlig Daniela                       

                               
        CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 
     Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
 

privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2009.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.1306 din 2 februarie  2009 al serviciului impozite şi taxe 
locale prin care se propune aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartizarea de 
locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2009; 

Ţinând cont de prevederile art.21 din Legea locuinţei nr.114/1996 şi ale Hotărârii 
nr.6/21.01.2003 privind modificarea şi completarea criteriilor de întocmire a tabelului 
de prioritate pentru acordarea locuinţelor din fondul locativ de stat;   

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.17 şi  art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. – Se aprobă tabelul de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2009, conform ANEXELOR nr.1, 2 şi 3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Eventualele contestaţii privind aceste tabele de priorităţi pot fi depuse în 
termen de 15 zile de la data afişării acestora , la secretariatul Primăriei oraşului 
Jimbolia. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală . 
 

Nr. 36 / 19 februarie 2009                            PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                   Cîrlig Daniela             

   

       CONTRASEMNEAZĂ, 

     SECRETAR, 

     Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind rezervarea unui spaţiu în vederea amenajării unui cabinet 
medical dentar pentru unităţile de învăţământ.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.1426 /17 februarie 2009 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune rezervarea 
subapartamentului 4E din mobilul situat în Jimbolia, str.Republicii nr.38, 
cuprins în CF nr.10310, nr.topo.1813/IV/E, în suprafaţă de 56,89 mp, cu 
cotă indiviză de 31 mp teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, în 
vederea amenajării de cabinet dentar pentru asistenţă medicală a 
preşcolarilor şi elevilor ; 

Ţinând cont de prevederile OUG nr.162/12.11.2008 şi de normele 
metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.56/21.01.2009; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.3 , 
alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001,republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. –  Se rezervă subapartamentul 4E din mobilul situat în 

Jimbolia, str.Republicii nr.38, cuprins în CF nr.10310, nr.topo.1813/IV/E, în 
suprafaţă de 56,89 mp, cu cotă indiviză de 31 mp teren aflat în domeniul 
privat al oraşului Jimbolia, în vederea amenajării de cabinet dentar pentru 
asistenţă medicală a preşcolarilor şi elevilor . 

Art.2. – Finanţarea lucrărilor de amenajare a cabinetului dentar se va 
efectua în conformitate cu prevederile OUG nr.162/12.11.2008 şi a Nrmelor 
metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.56/29.01.2009. 

Art.3. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.78/23.10.2008 . 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 

- Compartimentului  administraţie publică locală ; 
- Cetăţenilor prin presă. 

Nr. 37  din 19 februarie 2009                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 
        Cîrlig Daniela   
                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind  alocarea cotei de contribuţie financiară din bugetul local al 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul derulat de Asociaţia 
Microregională Banat-Ripensis cu titlul Alege BCC! – consolidarea 
poziţiei BCC Jimbolia ca furnizor de servicii  de încredere pentru 
cetăţenii Microregiunii Banat Ripensis, judeţul Timiş în cadrul 
Programului PHARE 2006/018-147.01.02  Creşterea rolului societăţii 
civile în procesul de integrare a României, Componenta 1 – Birouri de 
Consiliere pentru cetăţeni. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 1428 din 17 februarie 2009  al Serviciului Integrare 
Europeană prin care se propune alocarea cotei de contribuţie financiară din bugetul 
local al Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul derulat de Asociaţia 
Microregională Banat-Ripensis cu titlul Alege BCC! – consolidarea poziţiei BCC 
Jimbolia ca furnizor de servicii  de încredere pentru cetăţenii Microregiunii Banat 
Ripensis, judeţul Timiş în cadrul Programului PHARE 2006/018-147.01.02  Creşterea 
rolului societăţii civile în procesul de integrare a României, Componenta 1 – Birouri de 
Consiliere pentru cetăţeni- în valoare de .6.333 euro. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  6.333 euro  din bugetul local 
reprezentând cota de contribuţie financiară a Consiliului local al oraşului Jimbolia 
la proiectul derulat de Asociaţia Microregională Banat-Ripensis cu titlul Alege 
BCC! – consolidarea poziţiei BCC Jimbolia ca furnizor de servicii  de încredere pentru 
cetăţenii Microregiunii Banat Ripensis, judeţul Timiş în cadrul Programului PHARE 
2006/018-147.01.02  Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a 
României, Componenta 1 – Birouri de Consiliere pentru cetăţeni. 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului Integrare Europeană 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

Nr. 38 din 19 februarie 2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Cîrlig Daniela   
       

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 
  privind numirea administratorului la SC ”PEISAJ HOSTA”SRL 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ,  
Văzând referatul nr.1446 din 17 februarie 2009 prin care se propune 

numirea administratorului la SC”PEISAJ HOSTA”SRL ; 
Ţinând cont de prevederile art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată şi actualizată ; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”a”, lit.”e” şi art.45 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se numeşte administrator al SC”PEISAJ HOSTA”SRL d-l 

DEMA PETRU, domiciliat în Jimbolia, str.Vlad Ţepeş nr.12, posesor al CI seria TM 
nr.372308 eliberat de Poliţia oraş Jimbolia la data de 15.12.2003, CNP.1590529352355. 

Art.2. – Administratorul SC”PEISAJ HOSTA”SRL , va avea toate 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr.31/1990, precum şi cele din Statutul de 
funcţionare al societăţii comerciale. 

Art.3. – Mandatul administratorului menţionat mai sus este pentru o 
perioadă de 4 (patru) ani de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.54 – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului  judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţiei publice locale ; 
- D-lui Dema Petru; 
- SC”PEISAJ HOSTA”SRL 
 

Nr. 39 din 19 februarie  2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                          Cîrlig Daniela 
 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
                                                            Niţoi Ionel 

 

 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  1226 din 19 februarie  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  19 FEBRUARIE  2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Cîrlig Daniela 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 14  
     Au absentat  :  d-l Falugiu Pavel, d-l Takacs Mihai şi d-l Vânătoru Nicolae, 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
1. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat încheiat  de  SC 

JIM APATERM SERV SA  cu SC AQUATIM SA , pentru unele bunuri.- 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 27 cu  unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea unor bunuri de la SC JIM APATERM 
SERV SA de către SC AQUATM SA. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 28 cu   unanimitate de voturi. 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică a suprafeţei de 1.000 
mp teren identificat prin CF nr.20101, nr.topo.50066, pentru construcţie 
obiectiv economic. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 29 cu  unanimitate de voturi.  

4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea destinaţiei spaţiilor existente în 
administrarea unităţilor de învăţământ ca ”locuinţe de serviciu”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 30 cu unanimitate de voturi.   

5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.4335/18.11.1998 încheiat cu SC STILTEKH BELD SRL  pentru terenul din 
Jimbolia, str.C.Csekonics nr.16/A. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 31 cu   13 voturi „pentru” şi o 
abţinere  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Primăriei Oraşului Jimbolia. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 32 cu  unanimitate de voturi.  

7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
CIOBANU SEBASTIAN aflat în stare de insolvabilitate. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 33 cu  unanimitate de voturi. 

8. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GECE 
IOAN aflat în stare de insolvabilitate. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 34 cu  unanimitate de voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 
TODIREASA GHEORGHE aflat în stare de insolvabilitate. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 35 cu unanimitate de voturi.   

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de 
locuinţe din fondul locativ e stat pe anul 2009. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 36 cu unanimitate de voturi.   

11. Proiect de hotărâre privind rezervarea unui spaţiu în vederea amenajării unui 
cabinet medical dentar pentru unităţile de învăţământ. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 37 cu unanimitate de voturi.   

12. Proiect de hotărâre privind  alocarea cotei de contribuţie financiară din bugetul 
local al Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul derulat de Asociaţia 
Microregională Banat-Ripensis cu titlul Alege BCC! – consolidarea poziţiei 
BCC Jimbolia ca furnizor de servicii  de încredere pentru cetăţenii 



Microregiunii Banat Ripensis, judeţul Timiş în cadrul Programului 
PHARE 2006/018-147.01.02  Creşterea rolului societăţii civile în procesul 
de integrare a României, Componenta 1 – Birouri de Consiliere pentru 
cetăţeni. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 38 cu unanimitate de voturi.   

13. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la SC”PEISAJ 
HOSTA”SRL 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 39 cu unanimitate de voturi. 

    
 
 

 
 

 
 

 
 



 1

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 19 februarie  2009 şedinţa ordinară a Consiliului local al 
oraşului Jimbolia. 

 
D-l Kaba Gabor, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că 

din  cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14 consilieri, absentează : d-l Flaugiu Pavel, 
d-l Takacs Mihai şi d-l Vânătru Nicolae. 

În continuare d-l Kaba  prezintă  
ORDINE DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat încheiat  
de  SC JIM APATERM SERV SA  cu SC AQUATIM SA , pentru 
unele bunuri.- 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea unor bunuri de la SC JIM 
APATERM SERV SA de către SC AQUATM SA. 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică a suprafeţei de 
1.000 mp teren identificat prin CF nr.20101, nr.topo.50066, pentru 
construcţie obiectiv economic. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii a două parcele a câte 
25 mp. teren din CF 2053, nr.topo.292/1/1. 

5. Proiect de hotărâre  privind stabilirea destinaţiei spaţiilor existente în 
administrarea unităţilor de învăţământ ca ”locuinţe de serviciu”. 

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.4335/18.11.1998 încheiat cu SC STILTEKH BELD SRL  pentru 
terenul din Jimbolia, str.C.Csekonics nr.16/A. 

7. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
8. Probleme curente ale Primăriei. 
9. Diverse. 

şi solicită completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Primăriei Oraşului Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 

CIOBANU SEBASTIAN aflat în stare de insolvabilitate. 
3. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GECE 

IOAN aflat în stare de insolvabilitate. 
4. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 

TODIREASA GHEORGHE aflat în stare de insolvabilitate. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de 

locuinţe din fondul locativ e stat pe anul 2009. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, 

str.C.Timişorii nr.30 cuprins în CF vechi 6978 Jimbolia, nr.topo.NMS 
10087/2/1;89/2 . 

7. Proiect de hotărâre privind rezervarea unui spaţiu în vederea amenajării unui 
cabinet medical dentar pentru unităţilede învăţământ. 

8. Proiect de hotărâre privind  alocarea cotei de contribuţie financiară din 
bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul derulat de 
Asociaţia Microregională Banat-Ripensis cu titlul Alege BCC! – 
consolidarea poziţiei BCC Jimbolia ca furnizor de servicii  de încredere 
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pentru cetăţenii Microregiunii Banat Ripensis, judeţul Timiş în cadrul 
Programului PHARE 2006/018-147.01.02  Creşterea rolului societăţii 
civile în procesul de integrare a României, Componenta 1 – Birouri de 
Consiliere pentru cetăţeni. 

9. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la SC”PEISAJ 
HOSTA”SRL 

Conform Hotărârii nr.1/29 ianuarie 2009   preşedinte de şedină pentru o 
perioadă de 2 luni  a fost desemnată d-şoara CÎRLIG DANIELA. 

Ordinea de zi cu completările făcute, supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data 
de 29 ianuarie 2009  şi nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-şoara CÎrlig prezintă referatul privind rezilierea contractului de comodat 
încheiat  de  SC JIM APATERM SERV SA  cu SC AQUATIM SA , pentru unele 
bunuri.- 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.27 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind avizarea încheierii unui contract de 

închiriere pentru bunurile mobile şi imobile aparţinând SC JIM APATERM SERV 
cu SC AQUATIM SA . 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.28 
   D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică a 

suprafeţei de 1.000 mp teren identificat prin CF nr.20101, nr.topo.50066, pentru 
construcţie obiectiv economic. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.29 
D-şoara Cârlig prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii a două parcele a 

câte 25 mp. teren din CF 2053, nr.topo.292/1/1. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care propune amânarea 

acestui  proiect de hotărâre deoarece CF este vechi, trebuie actualizat, din această parcelă 
s-a mai dezmembrat pentru SC FAGI SRL. 

D-l Bill precizează că în plenul şedinţei pe comisie s-a avizat favorabil, dar 
acum avându-se în vedere poziţia comisiei de urbanism propunem şi noi amânare. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei precvizează că la şedinţa comisiei nu s-a luat o hotărâre, am 
stabilit să aşteptăm punctul de vedere al comisiei de specialitate. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării propunerea comisiei de urbanism „AMÂNARE 
pentru actualizarea CF” care se aprobă cu unanimitate de voturi  

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind stabilirea destinaţiei spaţiilor existente 
în administrarea unităţilor de învăţământ ca ”locuinţe de serviciu”. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre, dar propune un amendament la contractul de închiriere – în situaţia în care 
grădiniţa va avea nevoie de acest spaţiu pentru o eventuală extindere a activităţii să se 
anuleze contractul de închiriere. 

Întevine d-l Niţoi şi arată că , comisia socială şi-a cam depăşit atribuţiile, pentru 
apărarea problemelor de învăţământ, cultură este o altă comisie. 

Intevine d-l Boldor şi precizează că fiind locuinţă de serviciu, contractul se 
încheie pe perioadă determinată şi se poate reveni oricând asupra modului de folosinţă al 
spaţiului. 

D-l Kaba precizează că se ştie solicitarea Grădinţei, se va amenaja la etaj, în 
cazul în care va fi necesar. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.30 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind rezilierea contractului de concesiune 

nr.4335/18.11.1998 încheiat cu SC STILTEKH BELD SRL  pentru terenul din 
Jimbolia, str.C.Csekonics nr.16/A. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 
voturi „pentru” şi o abţinere şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.31 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Primăriei Oraşului Jimbolia 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Niţoi precizează că este o actualizare a vechiului regulament conform noii 

organigrame şi legislaţiei în vigoare. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 

voturi pentru şi unul împotrivă (d-l Ciuciulete) şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.32 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a 
debitorului CIOBANU SEBASTIAN aflat în stare de insolvabilitate 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.33 
D-şoara Cârlig prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a 

debitorului GECE IOAN aflat în stare de insolvabilitate. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.34 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a 

debitorului TODIREASA GHEORGHE aflat în stare de insolvabilitate. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
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D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.35 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea tabelului de priorităţi 

pentru repartiţia de locuinţe din fondul locativ e stat pe anul 2009. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre, precizând că s-au verificat toate cererile în teren şi s-au respectat criteriile de 
punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu --- şi se 
adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.36 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului situat 

în Jimbolia, str.C.Timişorii nr.30 cuprins în CF vechi 6978 Jimbolia, nr.topo.NMS 
10087/2/1;89/2 . 

D-l Pop precizează că la şedinţa comisiei de urbanism au fost obiecţii – în 
primul rând imobilul nu se află în str.C.Timişorii nr.30, CF nu este actualizat, în cazul în 
care CF ar fi actualizat am înţelege situaţia din referat, de aceea propunem amânarea până 
la actualizarea CF-ului. 

Intervine d-l  Niţoi  şi arată că susţine propunerea comisiei, de amânare până la 
actualizarea CF. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării propunerea comisiei de urbanism „AMÂNARE 
până la actualizara CF” care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind rezervarea unui spaţiu în vederea 
amenajării unui cabinet medical dentar pentru unităţilede învăţământ 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Postenicu prezintă raportul comisiei de urbanism care în principiu avizează 
favorabil proiectul de hotărâre, dar solicită câteva precizări din partea executivului. 

D-l Boldor precizează că a apărut OG care obligă unităţile administrativ-
teritoriale să amenajeze cabinete dentare pe lângă şcoli. 

D-l Niţoi precizează că este OG şi a apărut şi HG de aprobare a normelor 
metodologice , este obligatoriu înfiinţarea acestor cabinete dentare, practic în fiecare  
unitate , de aceea noi am propus rezervarea acestui spaţiu şi am propus abrogarea HCL de 
scoatere la licitaţie a acestui spaţiu.. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.37 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind alocarea cotei de contribuţie 

financiară din bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul 
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derulat de Asociaţia Microregională Banat-Ripensis cu titlul Alege BCC! – 
consolidarea poziţiei BCC Jimbolia ca furnizor de servicii  de încredere pentru 
cetăţenii Microregiunii Banat Ripensis, judeţul Timiş în cadrul Programului 
PHARE 2006/018-147.01.02  Creşterea rolului societăţii civile în procesul de 
integrare a României, Componenta 1 – Birouri de Consiliere pentru cetăţeni. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favoabil 
proiectul de hotărâre, dar dorim mai multe informaţii din partea executivului, ex. Care 
este obiectul de activitate al BCC? 

D-l Boldor întreabă dacă acest proiect despre care se vorbeşte este „pentru 
cetăţean” sau „împotriva lui”? 

Intervine d-na Scholtesz şi precizează că în fiecare an BCC a primit sprijin din 
partea consiliului local şi din partea Asociaţiei Banat-Ripensis, în fapt se doreşte 
acreditarea biroului pentru a depune singur proiecte, să se poată singur finanţa, aceasta 
este o componentă a proiectului. 

Pentru cunoaşterea biroului am întreprins diferite activităţi, chiar campania cu 2 
% din impozitul pe profit. 

În continuare facem îndrumare şi consiliere, mergem şi pe sate suntem sprijiniţi 
şi de ANCC unde sunt specialişti în informarea cetăţenilor. 

D-l Boldor întreabă dacă BCC se va transforma într-un birou pentru proiecte? 
D-na Scholtez precizează că va fi pentru furnizare, mulţi doresc să-şi 

pregătească specialişti în proiecte, este nouă meserie „manager de proiect”. 
D-l Boldor arată că instituţiile pot apela la BCC pentru perfecţionare. 
D-na Scholtesz arată că la sfârşitul fiecărui curs se va scrie un proiect. 
D-l Boldor arată că activitatea acestui birou nu este cunoscută, sau mai bine zis 

BCC nu este cunoscut. 
D-na Scholtesz precizază că vor merge în fiecare localitate, la primării. 
D-l Boldor arată că trebuie să se facă cunoscuţi, ieri a fost o acţiune mare şi aţi 

fi putut să vă vaceţi cunoscuţi, dacă aţi face o adunare cu toţi agricultorii din Jimbolia să 
le explicaţi despre ce este vorba, care le sunt avantajele scrierii unui proiect. 

 Intervine d-l Niţoi şi arată că din discuţiile dvs, rezultă că activitatea „merge pe 
roate”, dar întrebarea este câţi bani aţi solicitat de la alte primării?, localităţile din Banat 
Ripensis beneficiază de seviciile BCC, finanţat de Consiliul Local Jimbolia, dar atunci 
când noi avem nevoie de sprijinul lor „nu ne cunosc”. 

D-na Scholtesz precizează că nu a solicitat niciodată, centrul este Jimbolia. 
D-l Niţoi întreabă care sunt primăriile care aparţin de Banat Ripensis? Cine este 

acum preşedinte la Banat Ripensis? 
D-na Scholtez precizează că centru este Jimbolia, de asociaţie aparţin 10 

primării. 
D-l Niţoi arată că „aşa de buni sunt că nici nu cunosc primăriile”. 
D-l Kaba intervine şi arată că până acum preşedinte al acestei asociaţii a fost 

dumnealui şi am fost acuzaţi de ceilalţi membrii ai asociaţiei că la noi se face totul, a fost 
un instrument de accesare fonduri, cine a dorit a înfiinţat BCC, când este vorba de BCC 
Jimbolia nu putem să le solicităm fonduri, este al nostru. 

D-l Niţoi precizează că Săcălz este o localitate bogată. 
D-l Kaba arată că are BCC  înfiinţat în localitate pe care-l finanţează. 
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D-l Niţoi arată că aşa cum a mai spus, s-a solicitat sprijin din partea lor, nu toate 
localitatăţile nu a fost alături de noi. 

D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.38 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind numirea administratorului la 

SC”PEISAJ HOSTA”SRL 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.39 
În continuare se trece la PROBLEME ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind rezolvarea unor situaţii privind spaţiul 

locativ de stat: 
- Slătineanu Cristina – titular contract închiriere pentru imobilul pe 

str.V.Lucaciu nr.2 – solicită a fiica, Slătineanu Cecilia Paula, să devină titular de contract 
închiriere – aprobat cu unanimitate de voturi. 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind soluţionarea contestaţiei d-rei Hînciu 
Cornelia-Camelia cu privire la modificarea Statului de funcţii pe anul 2009 al Aparatului 
propriu al Consiliului Local. 

 
Intervine d-şoara Hînciu şi arată că ieri a participat la şedinţele comisiilor de 

specialitate (unde a fost convocată) şi consilierii nu sunt interesaţi de forma în care este 
angajat consilierul juridic – contractual sau funcţionar public, întrebarea consilierilor a 
fost, care este diferenţa – între funcţionar public şi personal contractual?  Le-am explicat 
– funcţionarul public nu are voie să mai facă altceva în afară de serviciu pe când la 
personalul contractual nu există restricţii privind activităţile desfăşurate, în timpul liber 
poate face şi altceva, problema nu este felulul angajării consilierului juridic, ci persoana 
care este angajată pe acest post. 

Intervine d-l Kaba şi precizează că în momentul în care s-a angajat consilier 
juridic pentru consiliul local, era şi pentru rezolvarea problemelor primăriei. Faptul că 
acest post a fost prevăzut în organigrama consiliului local – creat în baza Ordonanţei 
nr.35/2002 care permitea angajarea unui consilier juridic al consiliului local care trebuia 
să fie personal contractual, majoritatea sarcinilor pe care le rezolvă consilierul juridic al 
consiliulu local sunt problemele primăriei şi tot aşa se poate ca acest post să fie 
funcţionar public şi prin sarcinile de serviciu să-i fie atribuite şi cele ale consiliului local. 
Aşa cum am prevăzut şi în referat propun desfinţarea acestui post din organigrama 
consiliului local şi transferarea acestui post – ca funcţionar public - în organigrama 
primăriei în subordinea primarului. 

D-la Kaba motivează de ce doreşte ca acest post să fie funcţionar public – 
consilierul juridic care este acum – personal contractual , vine în contact cu lumea de 
afaceri a oraşului şi se presupune că această persoană beneficiază de informaţii mai 
multe, ex. Consilierul juridic a înlocuit secretarul oraşului, a dat undă verde la actele 
pentru o licitaţie şi fiind de partea cealaltă a contestat caietul de sarcini, membrii comisiei 
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de licitaţie au făcut un referat, consilierul juridic a fost sancţionat, există suspiciuni că 
există interferări în timpul programului de lucru cu activităţile personale, consider că 
trebuie să fie mai apropiat primarului şi de aceea propun varianta III-a din referat – 
desfinţare post de consilier juridic în aparatul consiliului local şi crearea postului de 
consilier juridic – funcţionar public în subordinea primarului. 

Intervine d-l Ciuciulete şi precizează că aşa se întâmplă când sunt puse acte în 
mapă fără a fi cuprinse în ordinea de zi, sunt enumerate în referat mai multe acte 
normative şi nu ştim ce prevăd acestea, chiar dacă noi facem o şedinţă de comisie nu pot 
să-mi exprim punctul de vedere în necunoştiinţă şi prezintă extras din referat. 

D-l Niţoi precizează că a ataşat extras din actele normative prevăzute în referat. 
Intervine d-şoara Cîrlig şi arată că d-şoara Hînciu are dreptate în contestaţie, eu 

în şedinţa din decembrie am propus amânarea acelei anexe, varianta corectă este 
desfinţarea postului de consilier juridic – personal contractul din aparatul consiliului 
local şi înfiinţarea unui post similar , dar – funcţionar public în subordinea primarului.

D-l Boldor arată că există HCL şi chiar d-şoara Hînciu a precizat că decizia ne 
aparţine, problema se pune, ce face noi acum ? acceptăm ce solicită d-şoara Hînciu sau ce 
solicită primarul? 

Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că nu cere nimic prin contestaţie, prin 
HCL nr.151/2008  s-a aprobat ca postul de consilier juridic al consiliului local să fie 
funcţionar public, cu încălcarea legislaţiei în vigoare, eu am contestat acest lucru, ori prin 
referatul care s-a prezentat aici şi eu consider că varianta legală este desfinţarea postului 
de consilier juridic al consiliului local şi înfiinţarea postului în subordinea primarului – 
funcţionar public. 

Intervine d- Boldor şi precizează că a contestat HCL şi s-a plecat cu celelalte 
variante – desfinţare post consilier juridic – personal contractual şi înfiinţarea postului de 
consilier juridic – funcţionar public. 

D-şoara Cîrlig întreabă ce se va face acum ? 
D-l Niţoi arată că în situaţia în care se schimbă HCL existentă – se abrogă HCL 

nr.151/2008 şi în şedinţa următoare venim cu propunerea de desfinţare a postului de 
consilier juridic – personal contractual şi înfiinţare post consilier juridic- funcţionar 
public în aparatul primarului. 

Intervine d-l Pop şi întreabă dacă Legea prin care a fost înfiinţat acest post , nu 
trebuie? Ce a determinat această schimbare? Personal nu mă interesează, dar constat că 
este „o luptă surdă” care a dus la această  modificare. 

Intevine d-l Boldor şi arată că se doreşte ca acest post să fie funcţionar public, s-
a contestat că HCL adoptată nu este corectă, mai rămân pct.2 şi 3 din referat. 

Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că menţinerea HCL este ilegală, legal 
este pct 3 din referat. 

Intervine d-l Niţoi şi arată că HCL nr.151/2008 este adoptată într-o formă, 
problema se pune rămâne sau nu? La vremea respectivă şi eu am spus că nu este legală.

Intervine d-l Meszaros şi întreabă- atunci când am votat acea HCL ce am votat, 
ceva legal sau ilegal? 

D-şoara Hînciu precizează că atunci preşedintele de şedinţă a solicitat amânarea 
acestui proiect de hotărâre, dar s-a adoptat. 

Intervine d-l Boldor şi întreabă ale cui interese se apără? S-au dat variante, dvs. 
ştiţi cum s-a anulat licitaţia? 

Intervine d-şoara Hînciu şi precizează că licitaţia la care se face referire nu s-a 
anulat, s-a anulat alta care s-a desfăşurat fără respectarea legii, varianta legală este pct. 3 
propus de d-l primar. 

Intervine d-l Rakoczi şi întreabă de ce este pus consiliul într-o astfel de situaţie? 
Executivul să hotărască. 
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D-l Boldor arată că Statul de funcţii şi Ogranigrama propusă de primar se 
avizează de consiliul local. 

D-şoara Cîrlig supune aprobării consiliului pe rând cele 3 variante din referat: 
1 şi 2  Anularea HCL nr.151/2008 şi implicit aceptarea contestaţiei d-şoarei 

Hînciu care se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi o abţinere( d-l Toth). 
3. renunţarea la postui de consilier juridic- personal contractual din cadrul 

aparatului propriu  al consiliului local şi trecerea postului în aparatul de specialitate al 
primarului ca şi consilier juridic – funcţionar public, care se aprobă cu 13 voturi 
„pentru” şi 2 voturi „împotrivă” d-l Postelnicu şi d-l Rakoczi)-  

D-şoara Cîrlig prezintă cererea d-lui Bereholschi Corin, preşedinte al Sucursalei 
Jimbolia a Asociaţiei crescătorilor de vaci de lapte judeţul Timiş prin care solicită : 

- clarificarea situaţiei păşunii obşteşti de pe raza oraşului Jimbolia până la data 
de 28.02.2009; 

- formarea unei comisii mixte cu reprezentanţi din partea consiliului 
local/primăriei şi reprezentanţi ai sucursalei în vederea delimitării exacte a păşunii până 
la data de 28.02.2009; 

- consultarea fermierilor ori de câte ori se ia o decizie cu privire la situaţia 
suprafeţei păşunii de pe raza oraşului Jimbolia. 

D-l Niţoi precizează că dumnealui a mai fost în faţa consiliului şi atunci i s-a 
solicitat să prezinte acte privind constituirea asociaţiei pentru a-şi putea susţine 
problemele ridicate. 

D-l Bereholschi precizează că s-au afiliat la Asociaţia judeţeană, am căzut de 
acord ca până la 28.02.2009 să facem o situaţie clară a păşunii, dorim concesionarea pe 
perioadă mai lungă pentru a o putea îngriji, să o amenajăm , agentul agricol şi-a luat nişte 
atribuţii care îi aparţin, eu am preluat pichetul , dorim să ne legalizăm, să avem o păşune. 

Am solicitat consultarea în problemele privind păşunea, pe păşune se fac tot 
felul de hale, nu creare locuri de muncă, pentru 5 angajaţi se vând ha. de teren, nu am fost 
consultaţi când s-a luat din păşune pentru clădirea liceului, pentru acel târg de animale, 
lângă companie, solicităm să ni se dea o altă locaţie pentru păşune în locul celei luate, 
altfel vom scoate animalele în stradă. 

D-l Boldor întreabă câte vaci sunt în Jimbolia şi care este suprafaţa necesară pe 
cap./bovină? 

D-l Bereholschi precizează că la ora actuală sunt 110 vaci şi trebuie 1 ha /cap 
bovină. 

D-l Boldor întreabă din ce norme s-a scos acest necesar? Consideraţi că 200 ha 
păşune sunt prea puţin pentru 110 vaci? 

D-l Bereholschi precizează că vor apărea şi alţi crescători de animale dacă se va 
da pe cap de animal. 

D-l Boldor propune să aducă normativele pe cap de vacă, dvs. aţi denigrat toată 
activitatea consiliului local, este o lecţie că nu am făcut nimic bun pentru acest oraş. 

D-l Rakoczi precizează că păşunea din zona Rapova s-a dat unei firme acum. 
D-şoara Cîrlig precizează că cererea trebuie analizată de executiv. 
D-l Bereholschi arată că în situaţia în care nu primeşte un răspuns va scoate 

animalele în stradă şi în timp scurt se va pleca la Bruxelles şi va pleca şi dumnealui 
pentru susţinerea drepturilor. 

D-l Kaba solicită să nu ameninţe. 
D-şoara Cîrlig precizează că la cererea depusă va primi un răspuns. 
D-l Niţoi precizează că trebuie să aducă acte că este înreigistrat ca asociaţie non 

profit, noi nu avem nimic cu Timişoara. 
D-l Kaba precizează că în dosarul fiecărui consilier este depus raportul curţii de 

conturi, fiecare să-l studieze şi în şedinţa viitoare să se facă comentarii. 
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D-l Kaba informează că săptămâna viitoare va începe construcţia unui bloc 
ANL cu 30 apartamente – 12 garsoniere şi 18 ap. cu două camere, spre sfârşitul anului ar 
fi bine să avem criteriile de repartizare. 

D-l Kaba prezintă cererea d-lui Usturoi care a câştigat licitaţia pentru închirierea 
solariilor, noi am pornit licitaţia de la 3.000 lei/an şi s-a adjudecat la 10.800 lei/an, noi am 
stabilit închirierea pe 3 ani şi d-lui solicită 12 ani, pe motiv că doreşte să facă investiţii, 
am propus să aprobăm 10 ani. 

D-l Niţoi precizează că va trebui făcut un act adiţional la HCL veche. 
D-l Pop propune să se prevădă şi o majorare cu cel puţin indicele de inflaţie, 

peste perioada de 3 ani. 
D-l Niţoi întreabă ce să se majoreze, ne referim numai la perioada de închiriere. 
D-l Bill propune ca după 5 ani să se majoreze cu indicele de inflaţie. 
D-l Niţoi precizează că în contract este stipulat 3 ani, dar se poate şi prelungi la 

cerere, vom prezenta un referat pentru şedinţa următoare. 
DIVERSE 
D-l Postelnicu  propune ca pe str. Negruzii – calea de acces să se pună pietriş, 

piatră spartă ceva, acolo este acum şantier şi drumul a devenit impracticabil atât pentru 
locuitori cât şi pentru maşina RETIM. 

D-l Kaba preciează că va discuta cu firma care lucrează să pună ceva acolo. 
D-l Tabeică propune ca în cazul în care pichetul de la Vest este al nostru să se 

facă locuinţe de serviciu. 
D-l Niţoi informază în legătură cu procesul cu Curtea de Conturi – a fost 

contactat un avocat şi joia viitoare vom avea o întâlnire, cine doreşte să fie reprezentat să 
vină să dea unele date. 

D-l Ciuciulete propune să se ia piatră din zona ceramica şi să se amenajeze căile 
de acces la bălţi. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-şoara Cîrlig 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, 
           

   Cîrlig Daniela  
   

SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 
 


	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA

	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA

	ROMANIA - JUDETUL TIMIS
	HOTARAREA
	HOTARASTE


	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA
	privind rezilierea contractului de concesionare teren cu nr.

	HOTĂRĂŞTE

	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA
	HOTĂRĂŞTE


	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA

	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA

	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA

	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA

	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	HOTĂRÂREA

	ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
	HOTĂRÂREA
	privind  alocarea cotei de contribuţie financiară din bugetu
	Consiliul local al oraşului Jimbolia,
	Văzând  referatul 1428 din 17 februarie 2009  al Serviciului
	HOTĂRĂŞTE

	Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  6.333 euro  din buget





