
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind acordarea titluluii de „Cetăţean de onoare” al oraşului 
Jimbolia, domnului Ciobanu Dragomir 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de 

onoare” al oraşului Jimbolia aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia nr.12/28 martie 1996 şi  expunerea de motive nr.10354 
/24.11.2009 prin care se propune acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” 
al oraşului Jimbolia d-lui Ciobanu Dragomir; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(8) şi  art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului 

Jimbolia, d-lui Ciobanu Dragomir. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- D-lui Ciobanu Dragomir 

  
Nr. 192  din 26 NOIEMBRIE    2009          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             
        Mihăilă Timotei 
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind acordarea titluluii de „Cetăţean de onoare” al oraşului 
Jimbolia, doamnei PIA CLAUDIA BRÎNZEU 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de 

onoare” al oraşului Jimbolia aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia nr.12/28 martie 1996 şi  expunerea de motive nr.10379 
/25.11.2009 prin care se propune acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” 
al oraşului Jimbolia d-nei Pia Claudia Brînzeu; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(8) şi  art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului 

Jimbolia, d-nei Pia Claudia Brînzeu. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- D-nei Pia Claudia Brînzeu 

  
Nr. 193 din 26 NOIEMBRIE    2009          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Mihăilă Timotei 
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  10284 din 26 noiembrie 2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  19 NOIEMBRIE 2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Mihăilă Timotei 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi :13 
     Au absentat  : Bill Zoltan, Flaugiu Pavel, Pop Eugen şi Takacs Mihai 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1.  Proiect de hotărâre privind acordarea  titlului de cetăţean de onoare al oraşului 
Jimbolia d-lui Ciobanu Dragomir. 

        S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.192.  cu unanimitate de voturi. 
2.  Proiect de hotărâre privind acordarea  titlului de cetăţean de onoare al oraşului 

Jimbolia d-nei Pia C laudia Brînzeu. 
        S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.193.  cu unanimitate de voturi. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 noiembrie  2009 şedinţa extraordinară a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia. 

 
D-l Boldor , viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că 

din  cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13 , absentează : d-lBill Zoltan, d-l Flaugiu 
Pavel. 

În continuare d-l Boldor   prezintă  
ORDINE DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al 
oraşului Jimbolia d-lui Ciobanu Dragomir. 

şi solicită completare acesteia cu  
               1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al oraşului 
Jimbolia d-nei Pia Claudia Bînzeu. 

 Conform  Hotărârii nr.179/19.11.2009 preşedinte de şedinţă  pentru o 
perioadă de 2 luni a fost ales  d-l Mihăilă Timotei . 

D-l Mihăilă  supune aprobării ordinea de zi cu suplimetarea făcută care se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 

D-l Mihăilă prezintă exspunerea de motive privind acordarea titlului de cetăţean 
de onoare d-lui Ciobanu Dragomir.             

Nefiind obiecţii şi completări d-l Mihăilă supune aprobării proiectul de hotărâre 
care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.192 
D-l Mihăilă prezintă expunerea de motive privind acordarea titlului de cetăţean de 

onoare d-nei Pia Claudia Brînzeu. 
Intervine d-l Boldor şi precizează că d-na Pia Claudia Brânzeu este nepoata dr. 

C.Diell şi personal a avut legătură cu dumneaiei pentru înfiinţarea  Muzeului Dr.C.Diell, 
punând la dispoziţie tot ce a avut de la unchiul ei – vestimentaţie, instrumentar medical şi 
alte obiecte folosite de acesta. Dr.Diell a donat oraşului Jimbolia imobilul din str.Dr.Diel 
nr.1 unde s-a şi înfiinţat muzeul. 

Personal consider că pentru aceste merite şi pentru cariera profesională a d-nei Pia 
Claudia Brînzeu merită recunoştiinţa noastră prin acordarea titlului de cetăţean de onoare 
al oraşului Jimbolia. 

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

HOTĂRÂREA NR.193 
  Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Mihăilă  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,  

                 SECRETAR                                       Mihăilă Timotei 
  Niţoi Ionel  
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