
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2881 din 31 martie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea Listei 
de investiţii pentru anul 2009 ; 

În 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 modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009 , 

după cum urmează : 
 

- La Capitolul B – Lucrări noi, se introduce punctul „12” – Canalizare ape 
pluviale piaţa agroalimentară ,  în valoare de 25.000 lei, rezultând un 
TOTAL Cap.B de 6.012.000 lei . 

- La Capitolul C – Dotări se introduc punctul „16” – Poartă Casa de 
Cultură în valoare de 5.000 lei şi punctul „17” – Instalare climă microbuz 
în valoare de 13.000 lei, rezultând un total Cap.C de 1.000.000 şi un TOTAL 
GENERAL de 15.647.610 lei. 

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

administrativ a Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
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        Csutak Barbara-Matilda  
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                             Niţoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului Jimbolia cu Consiliul 
Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
şi aprobarea contractului de asociere. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3077/03.04.2009 al biroului social prin care se propune 

aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului Jimbolia cu Consiliul judeţean Timiş în vederea 
finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;  

Vâzând Hotărârea Consiliului judeţean Timiş nr.29/24 martie 2009, privind 
aprobarea asocierii Consiliului judeţean Timiş cu Consiliul local al oraşului Jimbolia  în vederea 
finanţării Căminelor pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă asocierea Consiliului local al oraşului Jimbolia cu Consiliul 
judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

Art.2. – Se aprobă contractul-cadru de asociere prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se mandatează d-l Kaba Gábor, primarul oraşului Jimbolia, în calitate de 
ordonator principal de credite, să încheie contractul de asociere. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Compartimentului buget,contabilitate; 
- Consiliului judeţean Timiş; 
- Cominului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
- pe site-ul propriu 
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    CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea acordării de tichete cadou salariaţilor din  
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3075 din 3 aprilie 2009 al biroului buget, contabilitate prin care 

se propune acordarea a două tichete cadou, în valoare nominală de 350 lei fiecare, salariaţilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi 
ale HG nr.1317/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.193/2006 ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.1 şi art.45 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă acordarea a 2 (două) tichete cadou salariaţilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia, pentru două  evenimente :  
- Sărbătoarea de Paşti – 19.04.2009; 
- Începerea anului şcolar – 15.09.2009  

în valoare nominală de 350 lei fiecare. 
Art.2. -  Suma necesară pentru asigurarea tichetelor este de 70.000 lei pentru fiecare 

eveniment, fiind asigurată din bugetul local. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Biroului buget , contabilitate 
- Grupului Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii la 

Căminul pentru persoane vârstnice pe anul 2009.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.2996/ 2 aprilie 2009 al serviciului integrare europeană, 

relaţii publice, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea 
organigramei şi statelor de funcţii la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
pentru anul 2009 în sensulca uncţia de medic aprobată în statul de funcţii cu ½ 
normă să fie trecută în organigramă şi statul de funcţii – medic cu normă 
întreagă; 

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 modificarea organigramei   şi statului de funcţii la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia, pentru anul 2009,  conform anexelor 1- 2 ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se anulează în mod corespunzător 
anexele 17-18 din HCL nr.151/2008. 
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. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
 
               privind aprobarea bugetului local pe anul 2009. 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr.3078 din 3 aprilie 2009 al compartimentului buget, 
contabilitate prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2009 ; 
  Tinând cont de prevederile Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 şi ale 
Deciziei directorului executiv al D.G.F.P.Timiş nr.998/12.03.2009; 
  In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi  art.45 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
  
Art.1. – Se aprobă bugetul local pe anul 2009, după cum urmează: 
 
                  COD          Mii lei 

VENITURI – TOTAL                   33.067.61 
1. Impozit pe profit de la agenţi economici   01.02           5 
2.  Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  04.02              5.283 
3. Impozite şi taxe pe proprietate    07.02              2.805  Sume 
defalcate din TVA      11.02              7.607 
5. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii   12.02                  20 
6. Taxe pe servicii specifice     15.02       10 
7. Taxe pe utilizarea bunurilor    16.02                330 
8. Alte impozite şi taxe fiscale    18.02                  50 
9. Venituri din proprietate     30.02     300 
10.Venituri din prestări servicii    33.02        70 
11.Venituri din taxe administrative    34.02        50 
12.Amenzi, penalităţi şi confiscări    35.02      300 
13.Diverse venituri      36.02      300 
14.Donaţii şi sponsorizări     37.02      120 
15.Venituri din capital     39.02            13.017,20 
16. Subvenţii       42.02             2.800,   
   
CHELTUIELI – TOTAL            33.067,61 
1. Autorităţi publice      51.02         4.081 
 - cheltuieli de personal    51.02.10      1.971 
 - bunuri şi servicii     51.02.20      1.363  
 - transferuri interne     51.02.55         600 
 - cheltuieli de capital     51.02.71         147 
2. Alte servicii publice generale    54.02            774 
 - cheltuieli de personal    54.02.10         375 
 - bunuri şi servicii     54.02.20         269 



 - cheltuieli de capital     54.02.71         130 
 Din total capitol: 
 Servicii publice de evidenţă a persoanelor  54.02.10      288 
 Alte servicii publice generale (PSI)   54.02.50      486 
3. Învăţământ      65.02               9.438,41 
 - cheltuieli de personal    65.02.10            5.923 
 - bunuri şi servicii     65.02.20            1.200  
 - tichete cadou      65.02.57               140  
 - burse       65.02.59                 20 
 - cheltuieli de capital     65.02.71            2.155,41 4. 
Cultura, recreere şi religie    67.02               1.632 
 - cheltuieli de personal    67.02.10               349  
 - bunuri şi servicii     67.02.20            1.223  
 - transferuri curente     67.02.51                 55  
 - cheltuieli de capital     67.02.71          5 
 Din total capitol: 
 Biblioteci publice orăşeneşti    67.02.03.02          188  
 Muzee       67.02.03.03      130 
 Case de cultură     67.02.03.06      384 
 Sport       67.02.05.01      330 
 Întreţinere grădini publice, zone verzi, parcuri 67.02.05.03      600 
5. Asigurări şi asistenţă socială    68.02     2.403 
 - cheltuieli de personal    68.02.10       878 
 - bunuri şi servicii     68.02.20       150 
 - transferuri curente     68.02.51    1.000 
 - ajutor social      68.02.57       375      
 Din total capitol: 
 Asistenţă socială în caz de invaliditate  68.02.05       818 
 Ajutor social      68.02.15       270 
 Asistenţă acordată persoanelor vârstnice  68.02.50    1.000 
 Centru de zi      68.02.50       315 
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   70.02             11.343.20 
 - bunuri şi servicii     70.02.20       920 
 - cheltuieli de capital     70.02.71          10.423,20 
 Din total capitol: 
 Locuinţe      70.02.03       400 
 Alimentare cu apa     70.02.05   1.219.20 
 Iluminat public     70.02.06       480 
 Alte servicii în domeniul dezvoltării comunale 70.02.50    9.244 
7. Protecţia mediului                74.02        607 
 - bunuri şi servicii     74.02.20       120 
 - cheltuieli de capital     74.02.71        487 8. 
Transporturi      84.02.     2.789 
 - cheltuieli de personal    84.02.10         24 
 - bunuri şi servicii     84.02.20       465 
 - cheltuieli de capital     84.02.71     2.300  
 Din total capitol: 
 Străzi       84.02.03    2.687 
 Transport şcolar     84.02.50        102  
 



 
 
 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală şi asistenţă socială ; 
- Compartimentului buget,contabilitate; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală.- 
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ROMÂNIA – JUDEŢULK TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea bugetului instituţiilor publice din venituri proprii, pe anul 2009.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3079/03.04.2009 al compartimentului buget, contabilitate prin 

care propune aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii pe anul 2009 ; 
Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
În 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 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pe anul 2009 , după cum urmează :   

                COD  MII LEI 
 

VENITURI - TOTAL      2.771,78 
1. Venituri din utilizarea păşunilor              30.10.09      15 
2. Taxe şi alte venituri din învăţământ             33.10.05    217,78 
3. Contribuţii de întreţinere a persoanelor asistate     33.10.13    420 
4. Alte venituri din prestări de servicii  33.10.50    194 
5. Subvenţii      43.10  1.900 

 
CHELTUIELI – TOTAL      2.771,78 
1. Învăţământ     65.10     217,78 

- cheltuieli de personal   65.10.10      44,28 
            - bunuri şi servicii    65.10.20    173,50 
2. Asigurări şi asistenţă socială   68.10  2.320 
            - cheltuieli de personal   68.10.10    900 
            - bunuri şi servicii    68.10.20 1.420 
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  70.10       76 
           - cheltuieli de personal    70.10.10      23,15 
           - bunuri şi servicii    70.10.20      52,85 
4. Agricultura     83.10       40 
          - bunuri şi servicii    83.10.20      40 
5. Alte acţiuni economice    87.10     118 
         - cheltuieli de personal              87.10.10      57 
         - bunuri şi servicii    87.10.20      61 

 
 
 
 
 
 
 
 



Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
-   Compartimentului administraţie publică locală.   
-   compartimentului buget contabilitate 
-   celor interesaţi 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia conform ; 
Văzând referatul nr.392/03.04.2009 al compartimentului buget contabilitate prin 

care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2006 ; 
Ţinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ; 
În 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 bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009, după 

cum urmează: 
COD  MII LEI 

 
VENITURI – TOTAL               12.086,49 
1. Donaţii şi sponsorizări           37.08.01                 20 
2. Subvenţii de la alte administraţii          44.08.03  2.066,49 

 
CHELTUIELI – TOTAL                12.086,49 
1. Autorităţi publice            51.08     760 

- cheltuieli de personal          51.08.10              39 
- bunuri şi servicii           51.08.20                165 
- cheltuieli de capital           51.08.70                556 

2. Cultura, recreere şi religie          67.08     896,49 
- cheltuieli de capital           67.08.70               896,49 

3. Asigurări şi asistenţă socială          68.08    486 
- cheltuieli de personal                    68.08.10                 39 
- bunuri şi servicii          68.08.20               180 
- cheltuieli de capital                     68.08.70               267 

4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică       70.08           9.944 
- cheltuieli de personal        70.08.10              116 
- bunuri şi servicii         70.08.20                50 

 - cheltuieli de capital         70.08.70           9.778   
  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi conbtencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Compartimentului buget contabilitate 
- Celor interesaţi 
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    CONTRASMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea sumei de 5.000 lei pentru plata deplasării 
grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  
din oraşul Verneuil sur Avre,Franţa.- 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 2984 din 2 aprilie 2009 al serviciului Integrare 
Europeană, Relaţii Publice şi Resurse umane, prin care se propune alocarea 
sumei de 5.000 lei pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la 
Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din oraşul Verneuil sur Avre,  Franţa şi 
HCL nr.114/12.11.2008 privnd acordarea mandatului d-lui Marian Rotaru, 
de a susţine proiectul “Întâlniri Europene a Tinerilor” la întâlnirea de 
bilanţ din Franţa şi a sprijunului financiar de principiu al acestui proiect ce 
are ca parteneri localităţile Trebur din Germnia, Verneuil sur Avre din 
Franţa şi Jimbolia din România; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.”a” şi alin.(9) şi art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se  alocă din bugetul local suma de 5.000 lei pentru plata 

deplasărării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  
din oraşul Verneuil sur Avre,Franţa.- 

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

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

 
 
Nr. 61  din 7 aprilie 2009          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                
              Csutak Barbara-Matilda 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind numirea administratorului special la SC”JIM APATERM 
SERV”SA 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ,  
Văzând referatul nr.2959 din 2 aprilie 2009  prin care se propune 

numirea administratorului special la SC „JIM APATERM SERV”SA şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia ; 

Ţinând cont de prevederile art.18 alin.(1) din legea nr.85/2006 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.”c” şi art.45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se numeşte administrator special al SC”JIM APATERM 

SERV”SA d-na BUCIUMAN ADRIANA, domiciliată în Jimbolia, str.N.Bălcescu 
nr.3/b, posesoare a CI seria TM nr.711748 eliberată de SPCLEP Jimbolia la data de 
12.11.2008, CNP.2500921352351. 

Art.2. – Administratorul special va avea un salar lunar de 500  lei net . 
Art.3. – Mandatul administratorului menţionat mai sus este  de la data 

adoptării prezentei hotărâri şi până la lichidarea judiciară a societăţii. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- compartimentului administraţie publică locală  ; 
- d-nei Buciuman Adriana 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea Listei de investiţii, 
finanţate din fonduri externe, pentru anul 2009. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3021 din 3 aprilie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Listei de 
investiţii, finanţate din fonduri externe, pentru anul 2009  ; 

În 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, finanţate din fonduri externe, 

pentru anul 2009 , conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 
 nr.44/19.03.2009. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3059 din 2 aprilie 2009 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea art.1 din Hotărrea 
nr.44/19.03.2009 – privind schimbarea destinaţiei trenurilor înscrise în CF nr.3757 Jimbolia, 
nr.topo.PS 10022 şi PS 10025 din „păşune” în „curţi-construcţii”; A 50022 din „arabil” în „curţi-
construcţii” şi NGL 50015 din „teren neproductiv” în „curţi – construcţii,  în sensul că se va 
schimba destinaţia după cum urmează ”se propune schimbarea destinaţiei terenurilor din 
intravilanul oraşului Jimbolia cu nr.topo.Ps 10022 şi Ps 10025 înscris în CF nr.3757 Jimbolia, 
din „păşune” în „curţi-construcţii”;  nr.topo. 50073 înscris în CF nr.20098 Jimbolia şi nr.topo. 
50072 înscris în CF nr.20097 Jimbolia din „arabil” în „curţi-construcţii” şi nr.topo.50015 
înscris în CF nr.400289 Jmbolia din „teren neproductiv” în „curţi-construcţii”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se modifică art.1 din HCL nr.44/19.03.2009, şi va avea următorul cuprins: 
„Art.1. -  Se aprobă schimbarea destinaţiei terenurilor din intravilanul oraşului 

Jimbolia cu nr.topo.Ps 10022 şi Ps 10025 înscris în CF nr.3757 Jimbolia, din „păşune” în 
„curţi-construcţii”;  nr.topo. 50073 înscris în CF nr.20098 Jimbolia şi nr.topo. 50072 înscris în 
CF nr.20097 Jimbolia din „arabil” în „curţi-construcţii” şi nr.topo.50015 înscris în CF 
nr.400289 Jmbolia din „teren neproductiv” în „curţi-construcţii”. 

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

Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind  alocarea  unor fonduri din bugetul local pentru 
“Asociaţia Rotary Club Jimbolia”. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  din 3093 din 6 aprilie 2009 al 
compartimentului buget, contabilitate prin care se propune alocarea 
sumei de 7.500 lei “Asociaţiei Rotary Club Jimbolia”, pentru 
achiziţionarea de materiale publicitare şi premii pentru 
acţiunea”Ciclism pentru România” care se va desfăşura în perioada 
30 aprilie – 2 mai 2009; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de 7.500 lei  din bugetul 
local “Asociaţiei Rotary Club Jimbolia” pentru achiziţionarea de 
materiale publicitare şi premii pentru acţiunea”Ciclism pentru 
România” care se va desfăşura în perioada 30 aprilie – 2 mai 2009 . 

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  
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  2888 din 7 aprilie  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  7 APRILIE  2009 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Csutak Barbara-Matilda 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi :16 

 A absentat  : d-l Rakoczi Gheorghe 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2009. 
       S-a adoptat Hotărârea nr.54 cu unanimitate de voturi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului Jimbolia 

cu Consiliul judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 

       S-a adoptat Hotărârea nr.55 cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de tichete cadou ce se vor acorda 

salariaţilor din învăţămntul preuniversitar de stat din oraşul Jimblia.  
      S-a adoptat Hotărârea nr.56 cu 15 voturi „pentru” şi o abţinere. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statelor de 

funcţii la Căminul penstru persoane vârstnice Jimbolia. 
      S-a adoptat Hotărârea nr.57 cu unanimitate de voturi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pe anul 2009. 
      S-a adoptat Hotărârea nr.58 cu unanimitate de voturi. 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii. 
      S-a adoptat Hotărârea nr.59 cu unanimitate de voturi. 
7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile. 

S-a adoptat Hotărârea nr.60 cu unanimitate de voturi. 
8. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 5.000 lei pentru plata deplasării 

grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din oraşul 
Verneuil sur Avre,Franţa.- 

       S-a adoptat Hotărârea nr.61 cu unanimitate de voturi. 
9. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului special la SC”JIM APATERM 

SERV”SA 
S-a adoptat Hotărârea nr.62 cu unanimitate de voturi. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii,finanţate din fonduri externe, 
pentru anul 2009. 

       S-a adoptat Hotărârea nr.63 cu unanimitate de voturi 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.44/19.03.2009. 
       S-a adoptat Hotărârea nr.64 cu 14 voturi „pentru şi 2 abţneri. 
12. Proiect de hotărârea privind alocarea de fonduri pentru „Rotary Club Jimbolia.” 
        S-a adoptat Hotărârea nr.55 cu 13 voturi „pentru” şi 3 abţineri. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 7 aprilie 2009 şedinţa extraordinară a Consiliului local al 
oraşului Jimbolia. 

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

17 consilieri în funcţie sunt prezenţi  16 consilieri, absentează : d-l - Rakoczi Gheorghe. 
În continuare d-l  Kaba prezintă  

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2009. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului 

Jimbolia cu Consiliul judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii tichetului de vacanţă pentru 
salariaţii Primăriei oraşului Jimblia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de tichete cadou ce se vor 
acorda salariaţilor din învăţămntul preuniversitar de stat din oraşul Jimblia.  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi 
statelor de funcţii la Căminul penstru persoane vârstnice Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pe anul 2009. 
7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate 

din venituri proprii. 
8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile. 
şi solicită completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 5.000 lei pentru 
plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea 
Europeană a Tinerilor  din oraşul Verneuil sur Avre,Franţa.- 

2. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului special la 
SC”JIM APATERM SERV”SA 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii,finanţate din 
fonduri externe, pentru anul 2009 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.44/19.03.2009. 

5. Proiect de hotărârea privind alocarea de fonduri pentru „Rotary Club 
Jimbolia.” 

Conform Hotărârii nr.40/19.03.2009  preşedinte de şedină pentru o perioadă de 2 
luni a fost aleasă d-na Csutak Barbara-Matilda 
  Ordinea de zi plus completările la aceasta, supusă la vot s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

 D-na Csutak  prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii pe anul 
2009. 

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-na Csutak  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate 
de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.54    
D-na Csutak  prezintă referatul privind aprobarea asocierii Consiliului local al 

oraşului Jimbolia cu Consiliul judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului 
pentru persoane vârstnice 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-na Csutak  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.55 
D-na Csutak  prezintă referatul privind aprobarea numărului de tichete cadou 

ce se vor acorda salariaţilor din învăţămntul preuniversitar de stat din oraşul 
Jimblia. 

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 Ciuciulete întreabă de ce două? 
D-l Kaba întreabă este puţin sau mult? Am propus acordarea a două tichete 

avându-se în vedere faptul că suntem într-un an de  criză financiară şi noi, vă informez că 
am participat la AOR şi în ţară fiecare a acordat tichete cadou în funcţie de posibilităţile 
financiare, noi am gândit să găsim o soluţie de mijloc, la înţelegere cu conducerile 
unităţilor şcolare am propus acoradarea a două tichete pt. două avenimente : paşte şi 
începutul anului şcolar. 

Intervine d-l Boldor şi precizează că dacă financiar vom sta bine vom mai putea 
acorda şi în trim.III şi IV. 

D-l Pop precizează că practic consilierii dau  un aviz favorabil propunerii 
executivului, clar toată lumea doreşte cât mai mult. 

D-l Boldor precizează că da, consiliul aprobă propunerea executivului. 
D-l Kaba precizează că Inspectoratul şcolar a negociat cu sindicatele din 

învăţământ şapte tichete cadou pentru şapte avenimente şi al treilea care nu a participat la 
negociere plăteşte. 

D-şoara Cîrlig precizează că rămâne în discuţie dacă se vor da mai multe în 
stuaţia în care bugetul va permite. 

D-l Kaba precizează că acum s-a propus să se dea unul de paşti şi unul la 1 
septembrie pentru încurajarea pornirii noului an şcolar. 

D-l Takacs întreabă care este valoarea unui tichet? 
D-l Kaba precizează că este de 350 lei. 
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D-l Pop precizează că pentru un eveniment sunt necesari 70.000 lei. 
D-l Ciuciulete propune să se meargă pe patru tichete aşa cum am dat şi anul 

trecut. 
D-l Kaba arată că şi anul trecut în primă fază s-au aprobat numai două şi   apoi 

s-au mai dat încă două şi în acest an dacă vom avea posibilităţi finanaciare vom mai da. 
Intervine d-l Boldor şi precizează că nici bugetul nu este cel de anul trecut, dacă 

e bine se mai pot da, dacă vin bani de la Consiliul judeţean, de la Guvern, acum este 
vorba de bugetul local. 

D-l Boldor propune ca împreună cu d-l Ciuciulete să meargă la Consiliul 
judeţean şi poate se vor putea atrage bani mai mulţi . 

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15  voturi 
„pentru” şi o abţinere( d-l Meszaros)  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.56    
Intervine d-l Takacs şi arată că este absolut deacord cu criza financiară, dar 

trebuie avut în vedere faptul că cea mai mare parte din cadrele didactice nu fac şi altceva, 
logic ar trebui să le oferim mai mult, dar nu înţeleg de ce cele două evenimente sunt :paşti 
şi începerea noului an şcolar şi nu unul de paşti şi unul de crăciun? 

D-l Kaba spune logica: după 1 septembrie deoarece nu aceleaşi cadre vor fi şi 
este bine să beneficieze şi cei noi de un tichet la începerea anului şcolar şi este bine să 
mai rămână evenimente în ordine cronologică şi dacă vom avea bani vom mai da şi de 
crăciun.           

   D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea şi completarea 
organigramei şi statelor de funcţii la Căminul penstru persoane vârstnice 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
nunanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.57 
  D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea  bugetului local pe anul 

2009. 
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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.58 

               D-na Csutak  prezintă referatul privind aprobarea bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii. 

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 
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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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.59 
               D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea bugetului fondurilor 
externe nerambursabile. 

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

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 Boldor precizează că este vorba de fostul sediu al PRM, aceştia au renunţat 
la spaţiu şi acum este liber. 

D-na Csutak  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.60 
 D-na Csutak prezintă referatul    alocarea sumei de 5.000 lei pentru plata 

deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din 
oraşul Verneuil sur Avre,Franţa.       

 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. 

La invitaţia doamnei Csutak intervine d-l Rotaru Marian şi precizează că s-au 
împlinit 3 ani de când funcţionează acest proiect cu rezultate deosebite, anual a fost o 
întâlnire de 10-12 zile a tinerilor din 3 ţări – Franţa, Germania şi România, pe teme ale 
Uniunii Europene şi de cultură europeană. Practic, se lucrează pe trei ateliere din 
domeniile: dans, video, scenografie, muzică, fotografie digitală etc. – fiecare ţară 
stabileşte propriile ateliere şi tematica de lucru atunci când este gazdă, iar la sfârşitul 
fiecărui sejur se susţine un spectacol public. Tinerii participanţi lucrează în comun, fiind 
încadraţi de specialişti adulţi în tematica atelierului de lucru şi participă apoi la diverse 
excursii, mici competiţii sportive şi alte activităţi. Este extrem de important ca tinerii să ia 
cunoştinţă de alte culturi, obiceiuri, lucrând împreună cu francezi şi germani. 
Organizatorii acestui proiect au în vedere atragerea şi a altor ţări la această iniţiativă. 

Iniţiatorii acestui proiect sunt Casa Tineretului şi a Culturii din oraşul francez 
Verneuil sur Avre – Franţa, Casa Tineretului din localitatea Trebur – Germania şi 
Asociaţia Tinerilor din Jimbolia. Cele două organisme din străinătate sunt finanţate de 
consiliile locale din localităţile respective. Asociaţia Tinerilor din Jimbolia – ONG de 
drept privat, a apelat la sprijin financiar la diverse organisme guvernamentale, la alte 
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ONG-uri şi a primit susţinere logistică şi materială din partea Consiliului Local Jimbolia 
pentru ediţiile anterioare. 

Este un efort mare, mai ales când eşti ţară gazdă şi organizatoare. Atunci când 
noi am fost gazde, în 2007, am primit sprijin financiar substanţial de la Autoritatea 
Naţională pentru Tineret din cadrul Ministerului Educaţiei. 

În fiecare an am obţinut diverse finanţări prin mici proiecte depuse, acum se 
pune problema asigurării doar a transportului dus-întors. Restul cheltuielilor de cazare, 
masă activităţi, excursii sunt suportate de ţara gazdă. Acum se solicită sprijin financiar 
Consiliului Local Jimbolia pentru a acoperi o parte din suma necesară transportului 
delegaţiei jimboliene, pentru că fiecare participant va suporta la rândul său o cotă parte 
din preţul biletului de transport. 

D-l Tabeică întreabă dacă copiii care prticipă se schimbă anual, sau sunt 
aceeaşi? 

D-l Rotaru precizează că se schimbă din mai multe raţiuni: odată, pentru că 
aceştia cresc şi nu trebuie depăşită vârsta şcolarităţii, apoi în funcţie de condiţiile 
solicitate de fiecare ţară gazdă. Noi încercăm să dăm şansa să meargă cât mai mulţi tineri, 
acum vârsta maximă este de 17 ani şi în acest grup un singur tânăr este dintre cei care au 
mai participat. Oricum, selectarea este într-un sens dificilă, pentru că liceul are peste 
1000 de elevi şi trebuie selectaţi doar 8 tineri. Cu siguranţă ar fi meritat să fie selectaţi şi 
alţi tineri, la fel de buni. Numai că nu putem participa cu mai mult de opt tineri la această 
ediţie, conform înţelegerii cu partea franceză. 

 În principiu, pentru selecţie au fost consultaţi conducerea liceului,   profesori 
diriginţi,  profesori de limbi străine. Tinerii selectaţi reprezintă ţara, trebuie să fie de  
calitate – în principal deştepţi, sociabili, sănătoşi, capabili să comunice într-o limbă de 
circulaţie, să facă sport pe cât posibil. Primarul din localitatea franceză care a organizat 
prima ediţie din 2006 l-a felicitat pe d-l primar Kaba pentru calitatea copiilor din Jimbolia 
care au  participat atunci la Întâlnirea Europeană de Tineret.  

D-l Boldor menţionează că era interesat de criteriile de selecţie a tinerilor- după 
note – frumuseţe – disciplină?  dar tocmai a primit o parte din răspuns. Oricum, într-un 
grup de 8, un indisciplinat poate fi schimbat în bine. 

D-l Rotaru precizează că fiecare ţară gazdă solicită anumite criterii de selecţie, 
în general legate de marja de vârstă a tinerilor şi de reprezentarea pe sexe. 

D-l Macovei întreabă dacă acest grup este format din 4 fete şi 4 băieţi? 
D-l Rotaru precizează că da. 
Domnul Takacs întreabă cine sunt însoţitorii adulţi ai grupului? 

 Dl. Rotaru precizează că  sunt 2 însoţitori adulţi, unul este dumnealui,  fiind 
managerul de proiect, şi al doilea este un student care a participat la prima întâlnire din 
acest ciclu, la atelierul de creaţie video, care, practic, i-a marcat cariera. Acum este 
student şi voluntar la Televiziunea din Mako - Ungaria, care a creat împreună cu tinerii 
participanţi în tabăra din Jimbolia din 2007 şi videoclipul atelierului de creaţie video care 
a fost prezentat la spectacolul final.  Este vorba de studentul Dema Sergiu, care are 
calităţi reale profesionale şi umane şi vorbeşte cursiv engleza, germana şi maghiara. 

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

HOTĂRÂREA NR.61 
               D-na Csutak prezintă referatul privind numirea administratorului special la 
SC”JIM APATERM SERV”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. 
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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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.62 
               D-na Csutak prezintă referatul  privind aprobarea Listei de 
investiţii,finanţate din fonduri externe, pentru anul 2009. 

  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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.63 
D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCL 

nr.44/19.03.2009. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
  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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi 

„pentru” şi 2 abţineri (Takacs şi Toth) şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.64 
Intervine d-l Takacs şi motivează de ce a votat „împotrivă”, pentru că nu 

cunoaşte care este această parcelă, nu este harta,. 
               D-na Csutak prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru „Rotary 
Club 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 Takacs precizează că din iniţiativa clubului s-a propus desfăşurarea acţiunii 
denumită „CICLISM PENTRU ROMÂNIA” care se desfăşoară sub coordonarea District 
Rotary 2241 România şi Rpublica Moldova sub forma unei stafete cicliste pe un traseu ce 
va străbate România de la vest la est, având ca punct de plecare oraşul Jimbolia şi punct 
de sosire oraşul Mangalia. În fiecare oraş aflat în traseul ştafetei, vor fi organizate 
manifestări, în scopul promovării sportului de masă, respectiv a ciclismului. 
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Intervine d-l Boldor şi precizează că are două nelămuriri:  
- în referat nu se spune nimic despre contractul de asociere între Consiliul local 

şi Cubul Rotary şi 
- întrebarea – cu cât contribuie Clubul Rotary la această acţiune? 
D-l Takacs precizează că la început  bugetul  era de 22.000 lei, dar bugetul este 

în constituire, acum este de 28.000 lei şi precis acesta va creşte, este un proiect de 
anvergură, suntem în aşteptarea confirmării cluburilor care vor participa la această 
acţiune, personal apreciez că bugetul va depăşi 30.000 lei.. 

D-l Boldor precizează că în această situaţie poate nu va mai fi nevoie de aportul 
consiliului. 

D-l Takacs precizează că faptul că va trece prin Jimbolia şi flacăra ştafetei se va 
aprinde în Jimbolia şi că vor veni în Jimbolia multe personalităţi ale cluburilor Rotary, 
facem un bine jimbolienilor, vrem să facem un lucru bun. 

D-l Bolodor arată că în situaţia în care se va aproba alocarea acestor bani, la 
amploarea pe care o are Clubul a-şi vedea să fie şi o colaborare cu consiliul local şi atunci 
ne simţim bine şi noi,  pe baner să fie trecut alături de Club Rotary şi Consiliul local 
Jimbolia . 

D-l Takacs precizează că nu e necesar să fie trecut că în fiecare acţiune am fost 
sprijiniţi de consiliu. 

D-l Boldor precizează că a subliniat acesta deoarce se specifică faptul că banii 
de la primărie vor fi folosiţi pentru materiale publicitare, premii. 

D-l Talkacs arată că acţiuea nu este a Clubului Rotary ci a comunităţii locale. 
D-na Csutak  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  13  

voturi „pentru” şi 3 abţneri ( Bill, Pop şi Postelnicu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.65 
În continuare d-l Kaba informează despre problema care a apărut cu SC ALU 

METAL GUSS SRL , doresc să revenim la vechea situaţie a terenului invocând 
construirea în apropiere a campusului şcolar. Atunci când au venit, în 2005, a existat 
reţinere din partea consilierilor şi din partea CRH împotriviri pentru construirea unei 
turnătorii de aluminiu. Pentru a ne asigura că nu este poluare ne-au invitat să vizităm F-ca 
din  Elveţia, unde în apropiere sunt locuinţe, acum insistă că apropierea campusului şi a 
garsonierelor îi va împiedica în obţinerea avizelor. Noi le-am spus că la vizitarea fabricii 
din Eleveţia am văzut în apropiere casă de locuit, mult spaţiu verde, acum invocă poluare 
fonică, casele sunt cu 10 m mai aproape, personal consider că nu mai există dorinţa de a 
construi, dar ei ne-au asigurat că sunt în căutarea altei locaţii, ne-au lansat 2 variante : să 
revenim la situaţia iniţială a terenului şi să le dăm banii plătiţi sau să ne acţioneze în 
instanţă unde am risca să ne ceară şi daune. Am discutat şi varianta dacă ar exista un alt 
potenţial investitor să le facilităm vânzarea, suma este de 16 miliarde lei, greu să-i 
stângem acum, poate de la Guvern sau de la Consiliul judeţean. Imediat am făcut şi un 
calcul dacă ar fi al nostru la 5 euro/mp, acum probabil l-am vinde mai bine. 

D-l Flaugiu întreabă dacă nu s-a ştiut de la început de campus? 
D-l Boldor intervine şi precizează că îi consideră serioşi din momentul care ei 

nu au construit şi acum vin şi ni-l dea. 
D-l Kaba precizează că va veni şi cu alte informaţii privind această situaţie 

creată, de la început am văzut că nu doresc o afacere imobiliară, acum au un conflict, 
există un proces pe rol şi ei se feresc de conflicte. 

Intervine d-l Niţoi şi propune consultarea unui specialist, să venim cu o 
propunere certă, în cazul în care nu este culpa noastră să vedem unde putem ajunge, 
personal consider că ar fi bine să se rezolve pe cale amiabilă. Clauza din contract este 
cam „evazivă”. 
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D-l Ciuciulete precizează că din bugetul nostru din acest an sub nici-o o formă 
nu este posibil. 

D-l Niţoi arată că poate anul viitor. 
D-l Takacs susţine ideea consultării unui specialist, să vedem cât îi încurcă pe ei 

campusul şcolar, nu ne convinge, dacă ne uităm în jur şi să verificăm conform 
contractului impedimentele, conform normelor europene. La ora actuală nimeni nu mai  
dă acest preţ, nu cred că-l mai vindem curând, cu cât tragem de timp cu atât se va vinde 
mai greu, la ora actuală preţul a scăzut foarte mult., valoarea este determinată de piaţă. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-na Csutak 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, 
           

   Csutak Barbara-Matilda 
   

SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
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