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MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 12 AUGUST  2009 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier  Flaugiu Pavel  
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 11 

Au absentat : d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d- Takacs Mihai, d-l        
Toth Gabor şi d-l Vânătoru Nicolae.. 

      
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

  1.Proiect de hotărâre privind acordarea medalilor şi diplomelor „PRO 
JIMBOLIA”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.130 cu unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 12 august 2009 şedinţa extraordinară 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 11, absentează : d-l Bill Zoltan, d-l Macovei 
Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d- Takacs Mihai, d-l Toth Gabor şi d-l Vânătoru Nicolae. 

În continuare d-l Kaba   prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea medalilor şi diplomelor „PRO 
JIMBOLIA”. 

 
 Conform hotărârii nr.104/23.07.2009 preşedinte de şedinţă este d-l Flaugiu Pavel. 

D-l Flaugiu  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

D-l Kaba precizează că Zilele Jimboliene „bat la uşă”şi ne-am gândit să acordăm 
diplome şi medalii „PRO JIMBOLIA” celor care ne-au sprijinitt în activitatea noastră, au 
făcut ceva pentru Jimbolia. Personal am făcut 3 propuneri şi în principiu dvs. aţi fost 
deacord cu cele 3 propuneri, nu s-au mai făcut şi altele. 

Pe scurt doresc să fac o prezentare a fiecăruia : 
1. D-l Halasz Francisc – inpector general adjunct la Inspectoratul şcolar judeţean 

Timiş, ne-a sprijinit în tot ce înseamnă infrastructură şcolară în oraşul Jimbolia 
(reabilitare Şcoală generală din cartierul FUTOK, a tutoror grădiniţelor, realizarea 
Internatului de la Grupul şcolar „M.Eminescu” Jimbolia, demararea investiţiilor pentru o 
grădiniţă nouă în strada Republicii nr.21 şi pentru realizarea Campusului şcolar); 

2. D-l dr.ing.Maliţa Ioan – director al Direcţiei Regionale  Drumuri şi Poduri 
Timişoara, ne- sprijit în  reabilitarea drumurilor şi trotuarelor în Jimbolia( devierea DN  
pe str.Ştefan cel Mare şi E.Bartzer din str.Republicii, reabilitarea străzilor Bartzer, 
V.Babeş, Ştefan cel Mare ş.a.), răspunderea promptă la toate solicitările oraşului 
Jimbolia; 

3. D-l Cseke Attila-Zoltan – senator UDMR, fost Secretar de Stat la Secretariatul 
General al Guvernului, ne-a susţinut în adoptarea tutoror HG care priveau oraşul Jimbolia 
(reabilitări şcolare, investiţii şcolare, reabilitare Spital Dr.C.Diell” Jimbolia, reabilitări 
drumuri şi trotuare orăşeneşti), în septembrie anul trecut am solicitat 14 miliarde lei 
pentru investiţii în Jimbolia , dar speram să primim  5-6 miliarde lei, dar datorită 
susţinerii d-lui Cseke am primit 14 miliarde lei. 

Intervine d-l Ciuciulete şi precizează că ar fi bine să se acorde o astfel de 
diploma(medalie) ultimului scriitor în viaţă al oraşului Jimbolia, fost  director de Casă de 
Cultură, d-l Ciobanu Dragomir. 

D-l Niţoi arată că d-lui Ciobanu i se poate acorda “Cetăţean de onoare” care este 
cea mai înaltă distincţie acordată de noi. 
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D-l Flaugiu prezintă referatul privind acordarea medalilor şi diplomelor 
„PRO JIMBOLIA”. 

 
           D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre car se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR.130 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Flaugiu 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,  
 Flaugiu Pavel 

   
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 Privind acordarea medalilor şi diplomelor „PRO 

JIMBOLIA”. 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.6869 din 10 august 2009 , al compartimentului 

administraţie publică locală prin care se propune acordarea diplomei  şi 
medaliei „PRO JIMBOLIA” pentru activitatea desfăşurată în anul 2008, 
domnilor : Halasz Francisc, Maliţa Ioan şi Cseke Attila-Zoltan; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) art.46 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acordă diploma şi  medalia „PRO JIMBOLIA” 

următorilor : 
a) Cetăţeni cu domiciliul în alte localităţi din ţară : 

1. D-l Halasz Francisc – inpector general adjunct la Inspectoratul 
şcolar judeţean Timiş, 

2. D-l dr.ing.Maliţa Ioan –director al Direcţiei Regionale Drumuri şi 
Poduri Timişoara; 

3. D-l Cseke Attila-Zoltan – senator UDMR, fost Secretar de Stat la 
Secretariatul General al Guvernului. 

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

actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală  
- Celor prevăzuţi la art.1 

 
Nr. 130 din 12 august 2009                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Flaugiu Pavel 
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  




