
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.10791 din 9 decembrie 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 A – Lucrări în continuare  se reduce punctul „1” – Reabilitare sistem 
centralizat de apă de la suma de 544.000 lei la suma de 100.000 lei; se reduce punctul „3” 
– Cadastru imobiliar-edilitar+banca de date de la suma de 500.000 la suma de 150.000 lei; 
se scoate punctul „4” Împrejmuire cimitir în valoare de 109.000 lei; se reduce punctul „6” 
-  Modernizare drumuri şi trotruare de la suma de 2.000.000 lei la suma de 200.000 lei, 
rezultând un TOTAL Cap.A de 5.432.610 lei. 

- La Capitolul B – Lucrări noi se reduce punctul „1” – Viabilizare terenuri de la suma de 
3.000.000 lei la suma de 250.000 lei; se reduce punctul „3” – Creare centru recreaţional 
de odihnă şi tratament de la suma de 2.000.000 lei la 200.000 lei; se scot punctele „2” – 
Modernizare sediu evidenţa populaţiei în valoare de 50.000 lei; „4” – Modernizare 
iluminat stradal în valoare de 180.000 lei; „5” – Locuinţe sociale în valoare de 300.000 
lei; „10” – Clopot cimitir în valoare de 30.000 lei; „11” – Pasarelă pietonală în oraşul 
Jimbolia în valoare de 37.000 lei, rezultând un TOTAL Cap.B de 985.000 lei. 

- Ca Capitolul C – Dotări se scot punctele „2” – Mobilier birouri primărie în valoare de 
20.000 lei; „3” – pompe submersibile în valoare de 80.000 lei; „4” – Centrală alarmare 
publică în valoare de 25.000 lei; „5” – Instalaţie tratare apă Aquador în valoare de 50.000 
lei; „7” – Staţie comunicare radio în valoare de 25.000 lei; „8” – Autoturism Dacia Logan 
7 persoane în valoare de 70.000 lei; „11” – Mobilier pompieri în valoare de 20.000 lei 
;”13” – Achiziţii imobile în valoare de 500.000 lei. 

- În cadrul Capuitolului C – Alte cheltuieli de investiţii se reduce punctul „1” Studii şi 
proiecte de la suma de 2.000.000 lei la suma de 1.000.000 lei, rezultând un TOTAL 
Cap.C de 1.489.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 7.906.610 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 

Nr. 194 din 10 decembrie   2009               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
         
         Mihăilă Timotei  
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                                       Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.10783 din 8 decembrie 2009 al biroului buget, contabilitate prin care se 

propune rectificarea bugetului local pe anul 2009; 
Ţinând cont de prevederile art.56 din Legea nr.273/2006 , privind finanţele publice locale; 
În temeiul  prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi  art.45 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009, după cum urmează:     
                                                    MII LEI 
        COD  .  TRIM.IV 
VENITURI TOTAL         - 10.360 
1. Cote defalcate din impozitul pe venit   04.02.01      - 460 
2. Impozitul pe terenul extravilan    07.02.02.03        - 60 
3. Alte impozite şi taxe pe proprietate   07.02.50      - 200 
4. Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 
     fondurile statului       39.02.03        - 25 
5. Venituri din vnzarea unor bunuri aparţinând 
    domeniului privat       39.02.07   - 9.615 
 
CHELTUIELI - TOTAL         - 10.360  
1. Autorităţi publice      51.02       -  940 
 din care: 
 - cheltuieli de personal    51.02.10      - 450 
 - transferuri interne     51.02.55      - 400 
 - cheltueli de capital     51.02.71        - 90 
2. Alte servicii publice generale    54.02       - 110 
 din care: 
 - cheltuieli de personal    54.02.10        - 40 
 - cheltuieli de capital     54.02.71        - 70 
3. Cultura, recreere şi religie    67.02            50 
 din care: 
 - cheltuieli de personal    67.02.10        - 50  
 - bunuri şi servicii     67.02.20        100 
4. Asigurări şi asistenţă socială    68.02         - 80 
 din care : 
 - cheltuieli de personal    68.02.10       - 80 
5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   70.02    - 7.543 

din care : 
    - bunuri şi servicii     70.02.20        100 
 - cheltuieli de capital     70.02.71    - 7643 
6. Transporturi      84.02    - 1.737 



 din care : 
 - bunuri şi servicii     84.02.20        100 
 - cheltuieli de capital     84.02.71   - 1.837 
 
 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al  
Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
 

Nr. 195  din 10 decembrie   2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 
         Mihăilă Timotei  
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     Niţoi Ionel               
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării  a  două 
parcele, pentru construcţie garaje,  în suprafaţă de 25 mp fiecare 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.10766  din 8 decembrie 2009 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a două locuri pentru 
construcţie garaje, în suprafaţă de 25 mp. fiecare, situate în zona gării, în 
prelungirea garajelor construite lângă piaţa agroalimentară, cuprinse în CF 
nr.400767 nr.topo.400767 , respectiv 400768, nr.topo.400768; 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 scot la licitaţie publică, în vederea concesionării,  două 

parcele  teren cuprinse în CF nr. 400767, nr.topo.400767, respectiv 400768, nr. 
topo.400768 ,în suprafaţă de 25 mp. fiecare, pentru construcţie garaje. 
                         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. 196 din 10 decembrie 2009             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 
        Mihăilă Timotei   
   

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
                                                Ionel Niţoi 
 
 



ROMÂNIA – JUDŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
Privind amplasarea staţiilor publice conform prevederilor OUG nr.195/2005. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10657 din 3 decembrie 2009 prin care se propune 

stabilirea şi amplasarea staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea  persoanelor 
transportate prin serviciile de transport prin curse regulate în trafic judeţean, 
interjudeţean sau internaţional; 

Ţinând cont de prevederile art.4 lit.”b”  din Ordinul MIRA nr.353/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport local 
nr.92/2007 şi ale OUG nr.195/2005; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.19 , alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale (transport 

muncitori şi elevi) se stabilesc următoarele amplasamente ale staţiilor de 
îmbarcare/debarcare: 

- cod traseu 16, ruta Cărpiniş-Grabaţ – Jimbolia, operator de transport BC GOLF, loc 
de îmbarcare/debarcare: parcarea din faţa Bisericii greco-catolice, str.Republicii; 

- cod traseu 17, ruta  Comloşu Mare- Comloşu Mic-Jimbolia, operator de transport BC 
GOLF, loc de îmbarcare/debarcare: parcarea din faţa Casei de Cultură , str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 88; 

- cod traseu 18, ruta Bulgăruş – Lenauheim – Jimbolia, operator de transport BC GOLF 
loc de îmbarcare/debarcare: parcarea din faţa Casei de Cultură,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 
88; 

- cod traseu 19, ruta Iecea Mare – Jimbolia, operator de transport AUTOTIM, loc de 
îmbarcare/debarcare: parcarea din faţa Casei de Cultură, str. Tudor Vladimirescu, nr. 88; 

- cod traseu 20, ruta Timişoara – Săcălaz – Jimbolia, operator de transport AUTOTIM, 
loc de îmbarcare/debarcare: parcarea din faţa SC SUMIDA ROMÂNIA  SRL, str. Corneliu 
Coposu, nr. 1/A; 

- cod traseu 113, ruta Checea – halta Clarii Vii – Jimbolia, operator de transport 
AUTOTIM,  loc de îmbarcare/debarcare: la halta Clarii Vii – intersecţia Drumului Naţional 
59A cu Drumul de exploatare De 451 spre Colonia agricolă Clarii Vii, iar la Jimbolia 
parcarea din faţa SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, str. Corneliu Coposu, nr. 1/A; 

- cod traseu 115, ruta Timişoara – Jimbolia – Bulgăruş, operator de transpor BC GOLF,  
loc de îmbarcare/debarcare: intersecţia străzilor Calea Timişorii şi Ştefan cel Mare din oraşul 
Jimbolia. 

-  Licenţă traseu seria : TM nr.0220, ruta Iecea Mare – SC VOGT ELECTRONIC SRL 
, operator transport SC SANGO WATER CO.SA, loc de îmbarcare/debarcare : parcarea din 
faţa SC JIMTIM sa, STR.Ştefan cel Mare şi parcarea din faţa SC SUMIDA ROMÂNIA 
SRL, str.Corneliu  Coposu nr.1/A; 



 
- Licenţă traseu seria : TM nr.0219, ruta Bulgăruş- Jimbolia,  operator transport SC 

SANGO WATER CO.SA, loc de îmbarcare/debarcare : parcarea din faţa SC JIMTIM SA, 
str.Ştefan cel Mare şi parcarea din faţa SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, str.Corneliu  
Coposu nr.1/A; 

- Licenţă traseu seria : TM nr.0216, ruta Jimbolia-SC ZOPPAS SRL, operator SC 
SANGO WATER CO.SA, loc îmbarcare/debarcare : parcarea în faţa Coop.Viitorul, str.Liviu 
Rebreanu  - Parcul cu Plopi şi Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.20; 

- Licenţă traseu seria : TM nr.2016/1, ruta Jimbolia -SC ZOPPAS SRL, operator SC 
SANGO WATER CO.SA, loc îmbarcare/debarcare : parcarea în faţa Coop.Viitorul, str.Liviu 
Rebreanu  - Parcul cu Plopi şi Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.20; 

- Licenţă traseu : TM nr.0216/2, ruta Jimbolia -SC ZOPPAS SRL, operator SC SANGO 
WATER CO.SA, loc îmbarcare/debarcare : parcarea în faţa Coop.Viitorul, str.Liviu 
Rebreanu  - Parcul cu Plopi şi Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.20; 

- Licenţă traseu : TM nr.0216/3, ruta Jimbolia -SC ZOPPAS SRL, operator SC SANGO 
WATER CO.SA, loc îmbarcare/debarcare : parcarea în faţa Coop.Viitorul, str.Liviu 
Rebreanu  - Parcul cu Plopi şi Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.20; 

- Licenţă traseu seria : TM nr.0226, ruta Jimbolia – SC ECLIPSA SRL Sânnicolaul 
Mare – SC IROM LENG SA, operator de transport SC SANGO WATER CO.SA, loc de 
îmbarcare/debarcare: parcarea în faţa Coop.Viitorul, str.Liviu Rebreanu  - Parcul cu Plopi şi 
Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.20; 

- Licenţă traseu seria :TM nr.0226/1, ruta Jimbolia - – SC ECLIPSA SRL Sânnicolaul 
Mare – SC IROM LENGO SA, operator de transport SC SANGO WATER CO.SA, loc de 
îmbarcare/debarcare: parcarea în faţa Coop.Viitorul, str.Liviu Rebreanu  - Parcul cu Plopi şi 
Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.20; 

- Licenţă traseu seria :CCP nr.0119865, ruta Jimbolia-Colonia Clarii Vii – Jimboli, 
operator de transport Grup Şcolar “Mihai Eminescu” Jimbolia, loc îmbarcare/debarcare : la 
Colonia Clarii Vii în faţa sediului fostei Şcoli cu clasele I-IV, iar la Jimbolia parcarea din 
faţa Casei de Cultură, str.Tudor Vladimirescu nr.88. 

Art.2. - Pentru transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, interjudeţean 
sau internaţional se stabilesc următoarele amplasamente ale staţiilor de îmbarcare/debarcare: 

- Staţie publică -  loc de îmbarcare/debarcare : str.Republicii nr.11. 
Art.3. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.68/23 octombrie 2008. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Cetăţenilor prin afişare, presă şi e-mail 

  
Nr. 197 din 10 decembrie  2009                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      
        Mihăilă Timotei   
                                                   

       CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
     Ionel Niţoi 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a creanţelor 
fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.10773 din 8 decembrie  2009   al Serviciului  

Impozite şi Taxe Locale prin care se propune trecerea din evidenţa curentă în 
evidenţa separată a creanţelor fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de 
insolvabilitate; 

Ţinând cont de prevederile 176 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, 
republicată şi actualizată; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a 

celor 105 persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate, care totalizează 68.635 
lei, reprezentând  amenzi ce intră în prescripţie. 

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  
- Cetăţenilor prin afişare 
 

Nr. 198 din 10 decembrie   2009         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
            Mihăilă Timotei 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETAR, 
         Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea efectuării de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10762/ 8 decembrie  2009 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea  efectuării de lucrări de cadastru la 
unele imobile din oraşul Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraţiuei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din oraşul 

Jimbolia, după cum urmează : 
1. Apartamentări : 

a) Imobil în str.T.Vladimirescu nr.19, înscris în CF nr.400923 Jimbolia, 
nr.topo.2472; 

b) Imobil în str.T.Vladimirescu nr.45, înscris în CF nr.400639 Jimbolia, 
nr.topo.2553; 

c) Imobil ăn str.T.Vladimirescu nr.93, înscris în CF nr.400788 Jimblia, 
nr.topo.2666; 

d) Imobil în str.M.Eminescu nr.16, înscris în CF nr.400823 Jimbolia, 
nr.topo.3363; 

e) Imobil în str.Spre Sud nr.56, încris în CF nr.1675 Jimbolia, 
nr.topo.3951. 

2. Alipiri şi reapartamentări: 
                                     a. Imobil în str.T.Vladimirescu nr.64, înscris în CF nr.400258 Jimbolia, 

nr.topo.2252/II. 
Imobilele menţionate mai sus fac parte din domeniul privt al oraşului Jimbolia. 
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; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

Nr. 199 din  10 decembrie  2009   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                           Mihăilă Timotei 
     

     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                            SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 

 
  

 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  10604 din 10 decembrie 2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  10 DECEMBRIE 2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Mihăilă Timotei 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 13 
     Au absentat  : d-l Bill Zoltan, d-şoara Cîrlig Daniela, d-l Flaugiu Pavel şi d-l Takacs Mihai. 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pe anul 2009. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.194 cu unanimitate de voturi 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.195 cu unanimitate de voturi 
3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 

două parcele teren – pentru construcţie garaje, zona gării. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.196 cu unanimitate de voturi 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi amplasarea  staţiilor de transport rutier 

public de personae prin servicii regulate în traffic judeţean, interjudeţean sau 
internaţional. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.197 cu unanimitate de voturi 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în evidenţă separată a persoanelor 

fizice aflate în stare de insolvabilitate. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.198 cu unanimitate de voturi 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de lucrări de cadastru la unele 

imobile din oraşul Jimbolia 
         S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.199 cu unanimitate de voturi. 
 

 
 

 
 

 



 1

 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 10 decembrie  2009 şedinţa ordinară 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-l Bill Zoltan, d-şoara 
Cîrlig Daniela, d-l Flaugiu Pavel şi d-l Takacs Mihai. 

În continuare d-l Boldor   prezintă  
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pe anul 2009. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. 
3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

concesionării, a două parcele teren – pentru construcţie garaje, zona gării. 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi amplasarea  staţiilor de transport 

rutier public de personae prin servicii regulate în traffic judeţean, 
interjudeţean sau internaţional. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în evidenţă separată a 
persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

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

. 
şi solicită completare acesteia cu  
               1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de lucrări de cadastru la unele 
imobile din oraşul Jimbolia 

 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 supune aprobării procesele verbale de la şedinţele anterioare – şedinţa 
ordinară din 19 noiembrie şi cea extraordinară din 26 noiembrie 2009 – şi nefiind obiecţii 
şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.  

D-l Mihăilă prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii pe anul 
2009.  
            D-l Ciuciulete precizează faptul că există o „asemănare” între lista de investiţii pe 
anul 2009 şi propunerile pentru 2010, sunt trecute cam aceleaşi lucrări, şi întreabă de ce 
s-a diminuat suma cu peste 7 miliarde? 
D-l Boldor precizează că sunt prevăzute lucări în continuare, la propunerile pentru lista 
de investiţii propunem tot ce ne-am dori să executăm, în cazul în care din anumite motive 
nu se poate se trec pentru anul viitor, în acest an în cazul în care vom mai avea bani se va 
mai face o rectificare şi a listei de investiţii şi a bugetului pe anul 2009, cu siguranţă va 
mai fi cel puţin o şedinţă extraordinară. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.194 
D-l Mihăilă prezintă referatul privind rectificarea 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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

 
D-l Mihăilă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 

unanimitate de voturi  şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.195 

               D-l Mihăilă prezintă referatul privind privind scoaterea la licitaţie publică, 
în vederea concesionării, a două parcele teren – pentru construcţie garaje, zona 
gării. 
            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 Toth prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.196 
D-l Mihăilă prezintă referatul privind stabilirea şi amplasarea  staţiilor de 

transport rutier public de personae prin servicii regulate în traffic judeţean, 
interjudeţean sau internaţional. 

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

Intervine d-l Ciuciulete şi întreabă dacă firmele care fac această activitate 
„transport persoane” , plătesc ceva pentru staţiile amplasate de noi ? 
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D-l Boldor precizează că s-a înfiinţat un compartiment de transport care 
cuprinde o persoană cu studii superioare şi unul cu studii medii, deocamdată conform 
legislaţiei în vigoare s-a stabilit amplasarea staţiilor de îmbarcare/debarcare. 

D-na Mateescu, şef serviciu impozite şi taxe locale pre cizează că până în 
prezent firmele care au făcut transport au  avut un contract şi au plătit . 

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

HOTĂRÂREA NR.197 
D-l Mihăilă prezintă referatul privind aprobarea trecerii în evidenţă separată a 

persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate 
D-l Ciuciulete 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-na Mateescu precizează că în conformitate cu legislaţia în vigoare trebuie 
făcută această evidenţă separată a persoanelor a căror insolvabilitate s-a constatat şi tump 
de 5 ani trebuie urmăriţi, este vorba de persoane care au fost amendate şi care nu mai 
există pe raza oraşului de ani de zile, sau nu au nici-un venit, ş.a. situaţii. 

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

HOTĂRÂREA NR.198 
D-l Mihăilă prezintă referatul privind aprobarea efectuării de lucrări de 

cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 
D-l Postelnicu precizează că este vorba de imobile proprietatea statului care sunt 

închiriate şi locatarii (chirişii) doresc să le cumpere şi nefiind apartamentarea corectă nu 
nu se pot vinde, acesta este principalul motiv de efectuare a acestor lucrări de cadastru şi 
prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre 

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

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

HOTĂRÂREA NR.199 
În contnuar se trece la PROBLEME ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE 
1. COMISIA SOCIALĂ 
D-l Bâcă prezintă referatul prin care se propune repartizarea locuinţei din 

Jimbolia str.Mărăşeşti bloc. 39/A, sc.B, et.II, ap.53 către Leuşcă Petru care este următorul 
pe lista de priorităţi la o cmaeră. 

Propunerea comisiei supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciuciulete precizează că a stucdiat mai îndeaproape Legea nr.215/2001 şi 

consilierii au atribuţii în verificarea cheltuielilor primăriei şi propune ca lunar să se 
prezinte situaţia cheltuielilor. Ex. S-au cumpărat stâlpii de indicator puşi la intersecţia 
străzii Republicii, nimeni nu ştie cât a costat unul, nu au nici o rentabilitate se pun tot 
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felul de afişe pe ele, am văzut „vând varză”, trebuie făcute civilizat, să se dea jos aceste 
plăcuţe, să se amplaseze nişte indicatoare – nord, sud, est, vest -, un lucru ordonat. 

Intervine d-l Boldor şi apreciază că este o lucrare bună, sunt foarte frumoase, 
este bine să se mai amplaseze pe ele indicatoarele pe care le-aţi propus. 

D-l Ciuciulete întreabă dacă nu era bine să fie informat consiliul de această 
intenţie a executivului ? nu dorim altceva decât să fim informaţi. 

D-l Boldor precizează că sunt anumite cheltuieli, până la o anume sumă pe care 
le dispune ordonatorul de credite, în cazul nostru -  primarul, este un buget aprobat de 
consiliu, lucrările sunt prevăzute în lista de investiţii, noi trebuie să ne încadrăm în aceste 
sume aprobate. Chestiunea cu indicatoarele este un semn de civilizaţie, dar trebuie puse 
la punct şi cu propunerile dvs. Pentru publicitate pe aceste tăbliţe sunt stabilite şi tarifele. 

D-l Postelnicu propune să se scrie pe aceste tăbliţe „ de la nr. – la nr.” 
Intervine d-l Niţoi şi precizează că aceste discuţii nu sunt la „Probleme ale 

comisiilor” ci la „Diverse”. 
D-l Ciuciulete intervine şi arată că a participat la multe meciuri de handbal ale 

copiilor şi arată că nu suntem chiar aşa de săraci să nu ne permitem să le cumpărăm 
câteva mingi şi nişte tricouri acestor copii, aşa cum s-au cheltuit 50 milioane pe o poartă 
la Casa de cultură consider că ar fi bine să investim şi pentru aceşti copii. 

D-l Niţoi precizează că aceşti copii sunt ai şcolii, nu putem noi să le cumpărăm 
direct, au echipamente, chiar foarte frumoase, dar nu le folosesc decât la meciuri. 

Intervine d-l Boldor şi arată că orice aprovizionare se face pe bază de un necesar 
făcut de şeful de serviciu, nu noi inventăm „mingea ci ei”. 

D-l Niţoi arată că în sala de la strand  sunt 20 de mingi. 
D-l Boldor arată că „teoria plânsului „ e la modă. 
În continuare se trece la PROBLEME CURENTE ALE PRIMĂRIEI 
D-l Boldor informează că trebuie desemnaţi membrii comisiei de analizare a 

dosarelor pentru repartizarea locuinţelor ANL. În conformitate cu legea din această 
comisie s-a propus să facă parte să facă parte 3 consilieri ,  4 funcţionari. 

D-l Bâcă înteabă pe ce bază s-au făcut aceste propuneri? Unde sunt membrii 
comisiei sociale ? 

D-l Niţoi precizează că s-au făcut numai proouneri pe structuri, eu personal nu –
mi doresc să fac parte din această comisie, dar trebuie jurist, în lege scrie clar „această 
comisie nu este aceeaşi cu comisia socială” 

Intervine d-l Tabeică şi precizează că acum 5 ani comsia socială a repartizat 
blocul ANL.. 

D-l Niţoi prezintă extras din lege , unde se prevede clar structura acestei 
comisii, este stipulat clar nu este aceeaşi comisie cu comisia sociaslă. 

Intervine d-l Tabeică şi precizează că din această comisie ar trebui să facă parte 
membrii comisiei sociale, deoarece ei satu în faţa oamenilor. 

D-l Niţoi precizează că legea prevede criterii clare de repartizare, criterii care se 
vor însuşi şi aproba de consiliul local şi trimise la Agenţia Naţională şi în cazul 
nerespectării celor prevăzute în lege nu vom putea repartiza. 

D-l Boldor precizează că în lege sunt stipulate criteriile cu punctaj cu tot, după 
ce aceste criterii vor trece de Agenţie abia atunci se vor lua dosarele la verificare. 

D-l Boldor prezintă propunerile executivului : 
- D-l Boldor Augustin – consilier 
- D-l Niţoi Ionel – secretar oraş (jurist) – s-a dorit să fie d-şoara Filip care este 

consilier juridic , dar nu este posibil deoarece are cerere pentru locuinţă ANL; 
- D-na Liber Mihaela – funcţionar public – persoana care lucrează direct la 

aceste dosare; 
-  D-l Toth Gabor – consilier local; 



 5

-  D-l Mihăilă Timotei – consilier local; 
- D-na Mateescu Mihaela – funcţionar public, persoana care participă la 

şedinţele comisiei sociale; 
-  D-l Gorgan Daniel – inspector 

atunci când se vor  stabili zile de lucru trebuie lucrat, problema se pune câ în 12.02.2010 
blocul ar trebui repartizat, dacă noi vom fce toate utilităţile , dar pentru curent ne trebuie 
2 miliarde. 

Dosarele vor fi în primă fază triate de d-na Liber, ce-i care nu au toate 
documentele nici nu mai intră în analiza comisiei, şi atunci vom începe stabilirea 
punctajului conform criteriilor. 

D-na Mateescu precizează că vor fi 2 liste : una pentru garsonieră şi alta pentru 
ap.  Cu 2 camere. 

D-l Macovei întreabă dacă vechimea cererii are importanţă? 
D-l Niţoi prezintă extras din lege şi precizează că un criteriu este şi v  echimea 

cererii. 
D-l Ciuciulete întreabă dacă s-a discutat cu consilierii, doresc, pot să vină? 
D-l Rakoczi întreabă de unde se ştie cine are proprietate personală? 
D-l Niţoi precizează că se va face declaraţie pe proprie răspundere notarială, nu 

trebuie să aibă în Jimbolia. 
D-l Boldor precizează că în blocul ANL vechi nu există decât 2 răi platnici. 
D-na Mateescu precizează că în luna noiembrie s-au reânoit contractele şi cel 

dacă existau datorii nu s-ar fi prelungit. 
D-l Rakoczi întreabă dacă aici se pot face subânchirieri? 
D-l Niţoi precizează că se pot face acolo unde sunt concubinaje, iar detaşarea nu 

este schimbare loc de muncă. 
D-l Tabeic întreabă dacă membrii comisiei vor fi plătiţi? 
D-l Niţoi precizează „la fel ca şi acum 5 ani”, nu vor fi plătiţi. 
În continuare d-l Boldor prezintă solicitarea SC SARDENI SANTA MARIA 

SRL pentru închirierea clădirii fostului cinematograf pe o perioadă de 10 ani.. În referatul 
serviciului de specialitate se propune aprobarea închirierii pe o perioadă de 1 an.  

D-l Postelnicu întreabă dacă a fost preluat de la ROMÂNIAFILM? 
D-l Boldor precizează că s-au făcut toate formalităţile s-a preluat şi arată că este 

necesar să să încheie un contract pe luna decembrie şi altul de la 01.01 – 31.12.2010 să 
fie an calendaristic. 

Legea prevede ca în termen de 4 ani administraţia locală să reabiliteze clădirea 
să fie funcţională pentru cinematograf, nu avem voie nici să-i schimbăm destinaţia, dar 
noi cu siguranţă nu vom avea fondurile necesare, se poate reabilita printr-un proiect, 
acum se fac proiecte pe cultură, ar fi o posibilitate. 

D-l Niţoi precizează că a fost în comisia de recepţie şi preluarea a clădirii, în 
afară de acoperiş nimic nu s-a făcut acolo, o mică parte este folosită pentru atelier de 
tâmplărie, restul sălii este depozit de material lemnos. 

D-l Boldor propune să i se aprobe contract pentru luna decembrie şi pe anul 
viitor alt contract cu menţiunea posibilităţii de prelungire şi în cazul în care va fi un 
proiect să fie reziliat fără instanţă. 

În continuare se trece la DIVERSE 
D-l Rakoczi propune să se dea o dispoziţie ca d-l Dema să ridice rastelele de 

biciclete de pe centru şi să le repare. În zona gării mulţi cetăţeni duc gunoiul în coşurile 
de gunoi stradale nu le mai duc la tomberoanele lor  şi  un astfel de coş se umple imediat 
şi ar trebui ridicate mai des. 

D-l Postelnicu intervine şi precizează că aceste coşuri au altă utilitate nu să 
arunce locuitorii gunoiul menajer, dar este mai uşor aşa, se umplu foarte repede, câinii 
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rup pungile şi atunci se împrăştie peste tot, ar trebui ca muncitorii de la măturat stradal să 
ridice mai des gunoiul din aceste coşuri. 

D-l Rakoczi propune să se repare indicatoarele stradale, la colţ la farmacie 
indiatorul atârnă, trebuie fixat. 

D-l Meszaros propune că odată cu repararea acestor indicatore să se pună şi 
numere pe imobile, vine salvarea şi se învârte într-o stradă că nu găseşte nr. de casă unde 
a fost solicitată. 

D-l Postelnicu propune ca pe str.Csekonics, în faţa magazinului de la colţ 
str.Albinelor să se facă marcaj de trecere de pietoni, ori la colţul străzii Spre Sud, în 
această zonă nu există nici un marcaj de trecere pietoni şi de circulat se circulă foarte 
mult şi astfel am obliga şi TIR-urile să micşoreze viteza în zonă. Am mai spus şi cu alte 
ocazii WITRONIK este proprietar pe terenul din str.Mărăşeşti nr.56, să fie obligaţi să 
împrejmuiască deoarece s-a transformat în groapă de gunoi „clandestină”. 

La ora actuală am un buldozer şi se poate folosi ar fi bine să se ducă câteva 
remorci de piatră pe str.Stadionul Unirii (fosta Arena Ceramica) în această znă drumul 
este impracticabil, nici salvarea nu are acces. 

D-l Rakoczi propune să se ia legătura cu d-l Mayer să dărâme şi restul de  la 
fosta cantină a Ceramicii. 

D-l Tabeică întreabă dacă pe str.Mărăşeşti se mai pun ceva lumini de sărbători? 
D-l Boldor precizează că în acest an nu s-a cumpărat nimic şi centrul s-a 

amenajat cu cele existente. 
  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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