
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Flaugiu 
Pavel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
Partidei Romilor Pro Europa, în cadrul Consiliului Local Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9002 din 20.10.2010 al Serviciul Administraţie 

publică locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care 
se propune încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Flaugiu Pavel si 
declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidei Romilor Pro 
Europa, în cadrul Consiliului Local Jimbolia

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2, lit. „d” si ale alin. 3, precum 
şi ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
si completările ulterioare,

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se ia act de încetarea de drept a mandatului d-lui Flaugiu 
Pavel, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din partea
Partidei Romilor „Pro Europa”.

Art. 2. – Se  declara vacant un post de consilier local pe lista Partidei 
Romilor „Pro Europa”, în cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
- D-lui Flaugiu Pavel.

Nr.  190 / 21 octombrie2010          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                     Toth Gabor

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Gheorghin Ionel

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând Hotărârea nr. 190/ 21 octombrie 2010 privind încetarea de drept 

a mandatului de consilier al d-lui Flaugiu Pavel şi declararea ca vacant a unui post 
de consilier local, pe lista Partidei Romilor Pro Europa, în cadrul Consiliului Local 
Jimbolia şi raportul comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului 
de consilier pentru d-l Gheorghin Ionel;

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) şi art.45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-l Gheorghin Ionel.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;
- d-lui Gheorghin Ionel

Nr. 191/21 octombrie 2010            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             Toth Gabor

                                         

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre vânzare, 

ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 8823

din 15.10.2010 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a 
raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza 
Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, 
conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”NELSYD COMPANY” SRL, teren ce 
aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în CF, 
ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi vândut 
proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  

solicitantului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data 
întocmirii 

rap. de 
eval.întoc-
mit de SC 

Neslyd 
Company

Supraf.
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp)

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără TVA

1. DEZSO 
MARIA

C.D. Gherea nr. 
8

401541 1089 02.10.2010 209 191 5.932

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

normative  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Timiş ;

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală 
- Serviciului Urbanism
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

Nr. 192  din 21 octombrie 2010      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
       Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa 
situată în Jimbolia, str. C.D. Gherea, nr. 8

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  

referatul nr. 8425 din 15.10.2010  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în 
baza cererii numitei Dezso Maria, în calitate de proprietară a locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 
112/1995, situată în Jimbolia, str. C.D. Gherea, nr. 8 şi prin care se propune vânzarea, fără 
licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 191 mp cu preţul de 5.932 lei (7,32 euro/mp), conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 02.10.2010, suprafaţă 
rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 209 mp., 
teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 171/23.09.2007.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d-na  Dezso Maria a 
suprafeţei de 191  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF. nr. 401541, nr.topo. 1089,
din Jimbolia, str. C.D. Gherea, nr. 8.

Art.2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 5.932 lei,   (7,32 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la 
data de 02.10.2010.

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art.3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de 

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea  legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul 
Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-nei Dezso Maria, Jimbolia, str. C.D.Gherea, nr. 8.

Nr.  193  din 21 octombrie 2010                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                           Toth Gabor

    
                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

       SECRETAR,
         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind atribuirea dreptului de administrare asupra terenului cuprins în 
C.F. nr. 401289, topo. 401289, în suprafaţă de 166 mp, în favoarea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean 
Timiş

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8596/15.10.2010 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune atribuirea dreptului de administrare, 
asupra terenului cuprins în C.F. nr. 401289, topo. 401289, în suprafaţă de 166 mp în 
favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Timiş, 
pentru amenajare locuri de parcare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin. (5) lit.”a” şi art. 
123 alin. (1)  şi art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, 
republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă atribuirea dreptului de administrare asupra 
terenului cuprins în C.F. nr. 401289, topo. 401289, în suprafaţă de 166 mp în 
favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Timiş, 
pentru amenajare locuri de parcare.

Terenul menţionat face parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
- Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiei pentru Agricultură, Centrul 
Judeţean Timiş

Nr.  194 din  21 octombrie 2010          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                             Toth Gabor

           CONTRASEMNEAZĂ,
                                                  SECRETAR,

                    Niţoi Ionel



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 74, în suprafaţă de 
975 mp, pentru construire spaţii de depozitare

Consiliul local al orasului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8705 din 18.10.2010 al Serviciului Urbanism şi

Amenajarea teritoriului,  prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în 
vederea concesionării,  a terenului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 74, în 
suprafaţă de 975 mp, pentru construire spaţii de depozitare;

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

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. – Se scoate la licitaţie publică, în vederea concesionării,
terenul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 74, cuprins în C.F. 401533, nr. 
topo. 2352, în suprafaţă de 975 mp, pentru construire spaţii de depozitare.

Art. 2. – Terenul  menţionat la alin.1 aparţine domeniului privat al 
Oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunica :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative si contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului  urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.  195   din 21 octombrie  2010      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ;
         Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR,

                                                Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 172/2009 prin care s-a atribuit în 
folosinţă gratuită terenul situat în Jimbolia, str. V. Alecsandri, nr. 2

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr. 7441/15.10.2010 al Serviciului urbanism şi 

amenajarea teritoriului prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 172/2009 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită terenul situat în Jimbolia, str. 
V. Alecsandri, nr. 2.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se  abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2009 prin 
care s-a atribuit în folosinţă gratuită terenul situat în Jimbolia, str. V. Alecsandri, nr. 
2.

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

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

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr. 196 din 21 octombrie 2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     Toth Gabor 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului 
situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 5, cu destinaţia de cabinet medical 
uman

Consiliul local al orasului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.8236 din 18.10.2010 al Serviciului Urbanism şi

Amenajarea teritoriului,  prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în 
vederea închirierii, a spaţiului (fost sediu al Circumscripţiei sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor) situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 5, cu destinaţia de 
cabinet medical uman;

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

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. – Se scoate la licitaţie publică, în vederea închirierii, spaţiul
(fost sediu al Circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor) 
situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 5, cu destinaţia de cabinet medical uman.

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

actelor normative si contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului  urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.  197 din 21 octombrie 2010                 PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ;
         Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR,

                                                Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Normelor pentru stabilirea şi 
sancţionarea unor contravenţii pe raza oraşului Jimbolia, aprobate prin 
HCL Jimbolia nr. 84/14.05.2007

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8801din 13.10.2010 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune completarea Normelor pentru stabilirea 
şi sancţionarea unor contravenţii pe raza oraşului Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării construcţiilor, Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol,  
OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului şi ale OG nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) pct. 7, 9, 10 şi 11  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. -  Se modifică şi completează art. 8 lit. „b” din Anexa nr. 1 la 
HCL nr. 84/14.05.2007, care va avea următorul cuprins:

„Depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri, grădini publice, terenuri 
virane şi pieţe a materialelor de orice fel ca: utilaje, mărfuri, ambalaje, mese, 
grătare, materiale de construcţii, vehicule (cu sau fără tracţiune animală), 
autovehicule, utilaje agricole, autoturisme şi altele, fără aprobarea Primăriei 
Oraşului Jimbolia şi plata taxelor stabilite conform legii.

Se sancţionează cu amenda între 100-300 lei.”
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală 
- Poliţiei oraşului Jimbolia
- Inspectoratului judeţean de jandarmi- Detaşamentul 5
- Cetăţenilor prin afişare şi presă.

Nr.  198    din 21 octombrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, 
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unei plaje de numere pentru chitanţele şi facturile emise de către 
Serviciul de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, persoane fizice şi juridice, 
precum şi chiriaşilor

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8745 din 12 octombrie 2010 al Serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune aprobarea unei plaje de numere pentru chitanţele şi facturile emise de către 
Serviciul de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi 
chiriaşilor;

Având în vedere O.M.F. nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar 
contabile, O.M.F.P. nr. 2052/bis/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, 
constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, O.M.F. nr. 3512/2008 
privind documentele financiar-contabile; H.G. nr. 44/2004 pct. 238 privind art. 288 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, O.U.G nr. 109/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003.

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 plaja de numere pentru chitanţele şi facturile emise de către Serviciul 
de Impozite şi Taxe Locale contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi chiriaşilor, după 
cum urmează:

a) TMJ de la nr. 1 la nr. 100.000 pentru chitanţe impozite şi taxe persoane fizice şi juridice şi 
alte venituri la bugetul local;

b) TMJC de la nr. 1 la nr. 100.000 pentru chitanţe chirii persoane fizice şi juridice;
c) JIM08 de la nr. 1 la nr. 100.000 facturi concesiuni şi PSI;
d) JIM de la nr. 1 la nr. 100.000 facturi chirie spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
e) ARS de la nr. 100 la nr. 10.000 chitanţe concesiuni;
f) TM de la nr. 100 la nr. 10.000 chitanţe chirii persoane juridice.

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.

Nr.     199   din 21 octombrie 2010                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                                 Toth Gabor                     

                                              
                                         CONTRASEMNEZĂ,

 SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
Privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de 3 persoane 
fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 14.631 lei.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8744 din 12 octombrie 2010 al Serviciului 
impozite şi 

taxe locale prin care se propune trecerea în evidenţă separată a unui număr de 3 
persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 14.631 lei.

Ţinând cont de prevederile art. 176 din OG. nr. 92/2003;
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 în evidenţă separată a unui număr de 3 
persoane 

fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 14.631 lei, astfel:
a) D-l Lucaciu Remus Gheorghe, CNP: 1810113352141 – cu suma de 

14.331 lei;
b) D-l Ciusleanu Constantin, CNP: 1821004114246 – cu suma de 100 lei;
c) D-l Andrei Franco, CNP: 1771010352354 – cu suma de 200 lei.
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.

Nr.     200   din 21 octombrie 2010                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                                Toth Gabor                     
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 SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  participării oraşului Jimbolia la Parteneriatul  „Grupul de Acţiune

Locală al teritoriului Microregiunea Banat-Ripensis”

Consiliul Local al oraşului Jimbolia, 
La propunerea Primarului Oraşului Jimbolia, domnul Kaba Gabor, de adoptare a unui act 

de autoritate prin care Consiliul local să exprime acordul pentru participarea Oraşului Jimbolia la 
parteneriatul public-privat constituit în cadrul microregiunii Banat-Ripensis,

Văzând referatul nr. 8943 din 19.10.2010 al Serviciului Administraţie publică locală, 
integrare europeană, Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice;

Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
În considerarea prevederilor Axei IV Leader din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală,
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 11-13, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. e, alin. 7 lit. c şi ale 

art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la Parteneriatul „Grupul de Acţiune 

Locală al teritoriului Microregiunea Banat-Ripensis”, în vederea depunerii dosarului de 
candidatură în procesul de selecţie al grupurilor de acţiune locală (GAL) organizat de Autoritatea 
de Management pentru Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Art. 2 – Se desemnează Primarul Oraşului Jimbolia, domnul Kaba Gabor, pentru 
semnarea declaraţiilor de parteneriat şi a altor documente necesare depunerii candidaturii.

Art. 3 – Se aprobă aderarea Oraşului Jimbolia, ca membru fondator, la Asociaţia „Grupul 
de Acţiune Locală Banat-Vest”, urmând ca, printr-o hotărâre ulterioară, să fie aprobate 
documentele constitutive ale asociaţiei.

Art. 4 – Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul Oraşului 
Jimbolia.

Art. 5 : Prezenta hotărâre se va comunica :
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş – Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
 Primarului Oraşului Jimbolia;
 Aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Jimbolia;
 Celor interesaţi prin afişare.

Nr.  201 din 21 octombrie 2010                                                     Preşedinte de şedinţă,                                    
                                                                                    Toth Gabor                                               
    
       Contrasemnează,

                                    Secretar,
                                   Niţoi Ionel          



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea promovării (transformării) în clasă a funcţiei de execuţie 
personal contractual pentru anul 2010

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 8830 din 15.10.2010 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea promovării (transformării) în 
clasă a funcţiei de execuţie personal contractual pentru anul 2010, deoarece angajatul care 
ocupă funcţia de execuţie personal contractual a absolvit o formă de învăţământ superior 
de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;

Având în vedere art. 8 alin. 8 din Anexa 1 la Legea nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(3) lit.”b” , alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  promovarea (transformarea) în clasă a funcţiei de execuţie 
personal contractual pentru anul 2010, după cum urmează :
- În cadrul Activităţii Cultural Sportive – Casa de cultură:

- 1 funcţie de execuţie personal contractual referent treapta I ½ normă se
promovează (transformă) în funcţie de execuţie personal contractual referent gradul II ½ 
normă.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul 
Timiş ;

- Compartimentului  administraţie publică locală 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr.    202   din 21 octombrie 2010                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   Toth Gabor

  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
 Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea modificării Planului de ocuparea a funcţiilor publice pe anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 8832 din 15.10.2010 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea modificării Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2010;

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin.(1)  din Legea nr.188/1999, republicată şi ale 
Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(3) lit.”b” , alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă  modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2010, după cum urmează :
- În cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale: 

-2 funcţii publice de execuţie referent clasa III grad profesional superior, treapta 1 şi 
referent clasa III grad profesional principal, treapta 3 se promovează (transformă) în funcţie 
publică de execuţie referent specialitate clasa II principal şi referent specialitate clasa II asistent.
- În cadrul Serviciului Buget Contabilitate  Patrimoniu Resurse Umane:

-1 funcţie publică de execuţie clasa I inspector grad profesional superior, treapta 3 se 
promovează (transformă) în funcţie publică de conducere şef serviciu, clasa I.

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional superior, treapta 1 se 
promovează (transformă)  în funcţie publică de execuţie referent specialitate clasa II principal.
- În cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Arhitect Şef:

- 2 funcţii publice de execuţie referent clasa III grad profesional superior, treapta 1 se 
promovează (transformă) în funcţie publică de execuţie referent specialitate clasa II principal.
- În cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice:

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional asistent, treapta 2 se 
promovează (transformă) în funcţie publică de execuţie inspector clasa I asistent.

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional superior, treapta 1 se 
promovează (transformă) în funcţie publică de execuţie referent specialitate clasa II principal 
- În cadrul Biroului Social:

-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal, treapta 2 se 
promovează (transformă) în funcţie publică de execuţie referent specialitate clasa II grad 
profesional asistent.

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ;
- Compartimentului  administraţie publică locală 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr.    203        din 21 octombrie 2010                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR,
       Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, 
al Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8853/19 octombrie 2010 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (4) lit. „a”, alin (6) lit „a” pct 3 şi  art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se rectifică bugetul  Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia, pe anul 2010 
după cum urmează :

                                                                                             MII LEI
                     TRIM. III                TRIM. IV

Venituri            
1.  Venituri din concesiuni şi închirieri                                   0,75                     0
2. Venituri din prestări servicii                                              15,32                                   5,00
3.  Venituri din valorificarea produselor obţinute
din activitatea proprie sau anexă                                           24,63                                    0
4.  Alte venituri                                       0,77                                   0
5. Venituri din contractele cu CASS                                    507,96                               134,41

Cheltuieli
1. Cheltuieli de personal                                                          6,80                                283,27
2. Cheltuieli materiale                                                          376,93                                    0
3. Cheltuieli de capital                                                              0                                      21,84

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
 şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Compartimentului buget, contabilitate
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr. 204 din 21  octombrie 2010             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

                     Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea modificării Listei de investiţii pentru anul 2010, a 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8967 din 19.10.2010 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea Listei de investiţii 
pentru anul 2010, a Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3  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 2010 a 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia, după cum urmează :

- La PUNCTUL II – Dotări independente din venituri proprii – la poziţia 1 
– se suplimentează suma prevăzută iniţial cu 20 mii lei, pentru achiziţionarea 
a încă unui electrocardiograf, rezultând o valoare totală de 30,29 mii lei.

- La PUNCTUL II – Dotări independente din venituri proprii – la poziţia 
4, instrumentar laparoscopic, se suplimentează cu suma de 1,84 mii lei, 
rezultând o valoare totală de 32,55 mii lei.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr. 205 din 21 octombrie 2010                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
            Toth Gabor 

                                            CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                        Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de muncă, pe perioadă 
determinată, a d-nei Dr. Popescu Manuela

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9010 din 20.10.2010 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii 
contractului de muncă, pe perioadă determinată, a d-nei Dr. Popescu Manuela, 
medic specialist medicină de laborator, cu un an de zile, pe perioada 01.11.2010-
31.10.2011.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă prelungirea contractului de muncă, pe perioadă 
determinată, a d-nei Dr. Popescu Manuela, medic specialist medicină de laborator, 
cu un an de zile, pe perioada 01.11.2010-31.10.2011.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;
- D-nei Popescu Manuela

Nr. 206 din 21 octombrie 2010                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
            Toth Gabor 

                                  CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea transformării postului de îngrijitor de curăţenie în post 
de registrator medical la compartimentul pediatrie, la Spitalul Dr. Karl 
Diel din Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9012 din 20.10.2010 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
transformării postului de îngrijitor de curăţenie în post de registrator medical la 
compartimentul pediatrie, începând cu data de 25.09.2010;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă transformarea postului de îngrijitor de curăţenie în 
post de registrator medical la compartimentul pediatrie, la Spitalul Dr. Karl Diel din 
Jimbolia, începând cu data de 25.09.2010.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

Nr.  207 din 21 octombrie 2010                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
            Toth Gabor 

                                 CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind avizarea deblocării posturilor vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9014 din 21.10.2010 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune avizarea deblocării posturilor vacante la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se  avizează deblocarea următoarelor posturi vacante la Spitalul Dr. 
Karl Diel din Jimbolia:

a) posturi deblocate în baza memorandului pentru personalul de specialitate 
medico – sanitar, pentru unităţile sanitare al cărui management a fost 
transferat la autorităţile publice locale:

- un post medic specialist radiologie şi imagistică medicală;
- un post asistent asistent medical cu studii medii pentru secţia de 

chirurgie generală;
b) Posturi deblocate cu aprobarea ordonatorului principal de credite:

- un post registrator medical în cadrul secţiei de chirurgie generală
- 0,5 post asistent medical farmacie.

Art. 2. – Se aprobă deblocarea a 1,5 posturi reprezentând:
- un post asistent medical la secţia chirurgie generală;
- 0,5 post asistent medical de farmacie, în locul postului de 

brancardier la secţia de chirurgie generală.
Art. 3. – De la data prezentei hotărâri se abrogă HCL 179/23.09.2010.
Art. 4. – Prezenta  hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -
judeţul Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 
internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;
- Ministerului Sănătăţii.

Nr. 208 din 21 octombrie 2010                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
            Toth Gabor 

                                  CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                                     Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.  8781/21.10.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 21 octombrie  2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Tabeică Neculai
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Flaugiu 
Pavel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidei Romilor Pro 
Europa, în cadrul Consiliului Local Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 190 cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier pentru domnul Gheorghin 
Ionel.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 191 cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren aferent 
construcţiilor cumpărate în baza legii 112/1995, propus spre vânzare.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 192 cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 
locuinţa cumpărată în baza Legii 112/1995, situată în Jimbolia, str. C.D. Gherea nr. 8.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 193 cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 166 mp teren, în 
favoarea APIA Jimbolia pentru amenajarea unei parcări în faţa înstituţiei.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 194 cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie  în vederea concesionării, a terenului situat 
în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 74, în suprafaţă de 975 mp, pentru construire spaţii de 
depozitare.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 195 cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 172/2009 prin care s-a atribuit în folosinţă 
gratuită terenul situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, în baza Legii 15/2003 în 
favoarea numitului Gal Daniel-Gheorghe.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 196 cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a spaţiului situat 
în Jimbolia, str. Lorena, nr. 5, în scopul amenajării unui cabinet medical.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 197 cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre privind completarea Normelor pentru stabilirea şi sancţionarea unor 
contravenţii pe raza oraşului Jimbolia, aprobate prin HCL 84/14.05.2007.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 198 cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea plajei de numere pentru chitanţele şi facturile emise 
de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale contribuabililor persoane fizice şi juridice

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 199 cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de trei persoane 
fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 14.631 lei.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 200 cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Jimbolia în calitate de 
membru fondator al Grupului de Acţiune Locală (G.A.L.) al teritoriului Banat Ripensis –
Programul LEADR, în susţinerea dosarului de candidatură pentru selecţia GAL.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 201 cu unanimitate de voturi.



13. Proiect de hotărâre privind promovarea în clasă a funcţiei personal contractual pentru 
anul 2010.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 202 cu unanimitate de voturi.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2010.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 203 cu unanimitate de voturi.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 204 cu unanimitate de voturi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei de investitii pe anul 2010, a 
Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 205 cu unanimitate de voturi.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de muncă a Dnei Dr. 
Popescu Manuela, medic specialist laborator analize medicale.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 206 cu unanimitate de voturi.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de îngrijitoare de curăţenie, 
post temporar vacant pe perioadă determinată de 1 an, în post de registrator medical la 
compartimentul pediatrie.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 207 cu unanimitate de voturi.
19. Proiect de hotărâre privind avizarea deblocării posturilor vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 208 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 21 octombrie 2010 în şedinţa ordinară 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 17.

În continuare d-l Kaba prezintă,

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren 

aferent construcţiilor cumpărate în baza legii 112/1995, propus spre vânzare.
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 

locuinţa cumpărată în baza Legii 112/1995, situată în Jimbolia, str. C.D. Gherea nr. 8.
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 166 mp teren, în 

favoarea APIA Jimbolia pentru amenajarea unei parcări în faţa înstituţiei.
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie  în vederea concesionării, a terenului 

situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 74, în suprafaţă de 975 mp, pentru construire 
spaţii de depozitare.

5. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 172/2009 prin care s-a atribuit în folosinţă 
gratuită terenul situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, în baza Legii 15/2003 în 
favoarea numitului Gal Daniel-Gheorghe.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a spaţiului situat 
în Jimbolia, str. Lorena, nr. 5, în scopul amenajării unui cabinet medical.

7. Proiect de hotărâre privind completarea Normelor pentru stabilirea şi sancţionarea unor 
contravenţii pe raza oraşului Jimbolia, aprobate prin HCL 84/14.05.2007.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea plajei de numere pentru chitanţele şi facturile emise 
de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale contribuabililor persoane fizice şi juridice

9. Proiect de hotărâre privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de trei persoane 
fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 14.631 lei.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Jimbolia în calitate de 
membru fondator al Grupului de Acţiune Locală (G.A.L.) al teritoriului Banat Ripensis –
Programul LEADR, în susţinerea dosarului de candidatură pentru selecţia GAL.

11. Proiect de hotărâre privind promovarea în clasă a funcţiei personal contractual pentru 
anul 2010.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2010.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei de investitii pe anul 2010, a 
Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de muncă a Dnei Dr. 
Popescu Manuela, medic specialist laborator analize medicale.

16. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
17. Probleme curente ale primăriei.
18. Diverse.
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şi solicită completarea acesteia cu: 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Flaugiu 

Pavel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidei Romilor Pro Europa, în 
cadrul Consiliului Local Jimbolia

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier pentru domnul Gheorghin 
Ionel.

3. Depunerea jurământului de către d-l Gheorghin Ionel.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de îngrijitoare de curăţenie, 

post temporar vacant pe perioadă determinată de 1 an, în post de registrator medical la 
compartimentul pediatrie.

5. Proiect de hotărâre privind avizarea deblocării posturilor vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia

Conform Hotărârii nr. 149/01.09.2010 preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni a fost 
ales d-l Toth Gabor.

D-l Toth supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 23 septembrie 2010 şi
nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 4 octombrie 2010 şi 
nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 8 octombrie 2010 şi 
nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Toth prezintă referatul privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui 
Flaugiu Pavel şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidei Romilor 
Pro Europa, în cadrul Consiliului Local Jimbolia.

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

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

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

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

adoptă 
  HOTĂRÂREA NR. 190

D-l Toth prezintă referatul pentru validarea mandatului de consilier al domnului 
Gheorghin Ionel, întocmit de comisia de validare a Consiliului Local

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

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

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 191

În continuare d-l Gheorghin Ionel depune Jurământul.
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D-l Toth prezintă referatul însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren 
aferent construcţiilor cumpărate în baza legii 112/1995, propus spre vânzare.
           D-l Rakoczi 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.
             D-l Toth supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă

  HOTĂRÂREA NR. 192

D-l Toth prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce 
aparţine de locuinţa cumpărată în baza Legii 112/1995, situată în Jimbolia, str. C.D. Gherea 
nr. 8

D-l Rakoczi 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 Vânâtoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

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

HOTĂRÂREA NR. 193

D-l Toth prezintă referatul privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei 
de 166 mp teren, în favoarea APIA Jimbolia pentru amenajarea unei parcări în faţa înstituţiei.

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 194

D-l Toth prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie  în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 74, în suprafaţă de 975 mp, pentru 
construire spaţii de depozitare.

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

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 195
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D-l Toth prezintă referatul privind abrogarea HCL nr. 172/2009 prin care s-a atribuit în 
folosinţă gratuită terenul situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, în baza Legii 15/2003 
în favoarea numitului Gal Daniel-Gheorghe.  

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

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 196

D-l Toth prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a 
spaţiului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 5, în scopul amenajării unui cabinet medical 
uman.

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 197

   D-l Toth prezintă referatul privind completarea Normelor pentru stabilirea şi 
sancţionarea unor contravenţii pe raza oraşului Jimbolia, aprobate prin HCL 84/14.05.2007.

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

hotărâre.
  Intervine d-l Niţoi care precizează că  nu se va abuza de amenzi, dar cei care insistă în 

nesimţire trebuie pedepsiţi.
     D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi 

se adoptă 
  HOTĂRÂREA NR. 198

D-l Toth prezintă referatul privind stabilirea plajei de numere pentru chitanţele şi 
facturile emise de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale contribuabililor persoane fizice şi 
juridice.

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

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

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

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

HOTĂRÂREA NR. 199

D-l Toth prezintă referatul trecerea în evidenţă separată a unui număr de trei persoane 
fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 14.631 lei.

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

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

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

hotărâre.
 D-l Ciuciulete întreabă cum s-a ajuns la aceste sume? d-l Lucaciu are 14.000 lei.
 D-l Primar spune că trebuie pusă această întrebare la poliţie, ei dau amenzi de 100 sau 1000 

de lei.
D-l Niţoi spune că amenzile din vamă sunt foarte mari, amenzile pentru biciclişti sunt mari.
D-l Ciuciulete întreabă dacă această sumă este numai din amenzi ?
D-l Niţoi răspunde că da.

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

HOTĂRÂREA NR. 200

D-l Toth prezintă referatul aprobarea asocierii Consiliului Local Jimbolia în calitate de 
membru fondator al Grupului de Acţiune Locală (G.A.L.) al teritoriului Banat Ripensis –
Programul LEADR, în susţinerea dosarului de candidatură pentru selecţia GAL.

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

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

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 201

D-l Toth prezintă referatul privind promovarea (transformarea) în clasă a funcţiei 
personal contractual pentru anul 2010.

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

hotărâre.  
D-l Niţoi precizează că este vorba de transformarea funcţiilor cu studii medii în funcţii cu 

studii superioare. Este vorba de cei care au terminat anul trecut şi anul acesta studii superioare şi 
care sunt încadraţi pe studii medii. Aceştia vor da examen.
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La acest punct este vorba despre d-l Niculescu.
   D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 202

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pentru anul 2010.

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

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

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 203

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

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

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

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 204

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea rectificării Listei de investitii pe anul 
2010, a Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia.

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

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

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.205

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea prelungirii contractului de muncă a Dnei 
Dr. Popescu Manuela, medic specialist laborator analize medicale.

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

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

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

Intervine d-şoara Cîrlig care precizează că acest post este temporar vacant, persoana titulară 
a mai solicitat un an de concediu fără plată, din acest motiv se doreşte prelungirea contractului d-
nei Popescu Manuela.

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

HOTĂRÂREA NR. 206

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea transformării postului de îngrijitoare de 
curăţenie, post temporar vacant pe perioadă determinată de 1 an, în post de registrator 
medical la compartimentul pediatrie.

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

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

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

hotărâre.
D-şoara Cărlig spune că spitalul se confruntă cu probleme datorită faptului că mulţi angajaţi 

pleacă la muncă în străinătate şi de aceea se doreşte transformarea postului.
     D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 207

D-l Toth prezintă referatul privind avizarea deblocării posturilor vacante la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia.

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 208

     În continuare se trece la PROBLEMELE CURENTE ALE PRIMĂRIEI:
  D-l Kaba prezintă solicitarea d-lui Rovinar care se adresează Consiliului Local în speranţa 

rezolvării pe cale amiabilă a problemei dânsului şi anume, solicită Consiliului Local Jimbolia să 
revină asupra hotărârii prin care i-a fost reziliat contractul de închiriere a apartamentului ANL.

D-l Primar precizează că locuinţele ANL au fost construite pentru a oferi tinerilor o locuinţă 
pe o perioadă de 5 ani, apoi să vină alţii. Pe parcursul anilor condiţiile s-au modificat. Acum aceste 
locuinţe sunt destinate tinerilor care lucrează în oraş sau măcar sunt din Jimbolia.

D-l Postelnicu specifică faptul că este clauză în contract, trebuia să anunţe că nu mai lucrează 
în oraş, dar nu a făcut-o.

D-l Niţoi intervine şi spune că o condiţie esenţială este să lucreze în Jimbolia.
Se supune la vot menţinerea hotărârii de reziliere a contractului care se aprobă cu unanimitate 

de voturi.
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D-l Primar prezită referatul cu suplimentarea de posturi pentru grădiniţe, şcoala generală şi 
liceu.

D-l Niţoi precizează că posturile unice sunt blocate, suntem în faţa unei excepţii, noi trebuie 
doar să avizăm, Inspectoratul aprobă sau nu această suplimentare de posturi.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate avizarea suplimentării posturilor.
Se trece la DIVERSE:
D-l Rakoczi întreabă dacă se va mai instala semaforul?
D-l Primar spune că nu se ştie încă şi întreabă dacă este necesară montarea semaforului?
D-l Rakoczi spune că după părerea lui ar trebui montat din nou.
D-l Pop spune că dacă s-ar monta indicatoare vizibile, acestea ar uşura circulaţia şi nu ar fi 

nevoie de semafor.
D-l Postelnicu întreabă ce se întâmplă cu spaţiile concesionate de către primărie, spaţii care 

ar avea nevoie de reparaţii? Oamenilor li se spune că nu sunt bani la buget pentru aceste reparaţii. 
Nu s-ar putea ca reparaţiile să fie făcute de către chiriaşi, iar acestora să li se compenseze cheltuielile 
efectuate cu plata chiriei?

D-l Postelnicu propune ca străzile mărginaşe Spre Nord, Spre Sud, Spre Est, Spre Vest, până 
se începe implementarea PID-ului, să fie curăţate.

D-l Pop spune că pe drumul ce leagă Str. V. Babeş de Uzina de apa s-a pus griblură şi piatră 
spartă, care, datorită utilajelor care circulă pe acolo este aruncată, să se facă ceva. Mai precizează că 
în acea zonă începe să se formeze o groapă de gunoi. 

D-l Primar spune că ar trebui urmărit fenomenul şi să se noteze numere de maşină .
D-na Karancsy întreabă în ce condiţii se ia apa, unde şi cum se anunţă?
D-l Pop spune că avariile de moment nu se pot anunţa. La igienizările de rezervoare se 

anunţă cu 48 de ore înainte prin presa scrisă, radio Timişoara, internet.
D-na Karancsy spune că foarte des în ultima vreme se intrerupe furnizarea apei.
D-l Pop spune  că e posibil să fie vreo problemă izolată, el nu are cunoşiinţă  să se fii 

întrerupt des în ultimul timp.
D-l Tabeică propune ca în spatele noului bloc ANL să se amenajeze un loc de joacă pentru 

copii.
D-l Primar spune să aşteptăm să se termine şi celelalte două blocuri, apoi se va dezvolta 

zona.
D-l Tabeică întreabă când se va asfalta parcarea  din faţa blocului ANL?
D-l Primar precizează că în 2 săptamâni se va asfalta.
D-l Tabeică propune să se facă ceva cu utilajele aflate pe domeniul public. D-l Primar spune 

că s-a început un program de sancţionare a celor care lasă utilajele pe domeniul public.
D-l Meszaros spune că sunt în oraş foarte multe căruţe fără numere de înregistrare.
D-l Primar cere opinia consilierilor asupra scoaterii căruţelor din oraş precizând că acestea 

sunt periculoase, nu au sisteme de siguranţă şi dă exemplu Timişoara, unde căruţele nu au voie să 
circule. Mai spune că sunt folosite în special de cei care fură de pe câmp.

D-l Niţoi precizează că aceste atelaje fac mai mult rău oraşului, ajută eventual unor familii de 
„hoţi”. Mai spune că e greu să se înceapă o acţiune de genul acesta, deoarece aceste familii au 
probleme sociale.

D-l Rakoczi spune că e foarte greu, mai sunt familii pe străzile mărginaşe ale oraşului care au 
animale şi care folosesc căruţele pentru a le aduce acestora hrană. Propune o acţiune a  poliţiei care 
să inventarieze căruţele.

D-l Bâcă spune că este o problemă cu aruncarea gunoaielor în zonele marginaşe ale oraşului.
D-l Ciuciulete întreabă ce se mai aude de proiectul cu împăduririle?
D-l Primar spune că abia în luna noiembrie începe jurizarea proiectelor depuse, deci va mai 

dura câteva luni.
D-l Ciuciulete spune că plopii care s-au tăiat să fie daţi familiilor care nu îşi permit să 

cumpere lemne.



9

D-l Vânătoru întreabă când se va asfalta str. Albinelor?
D-l Primar precizează că a discutat cu constructorul care i-a spus că din cauza vremii 

ploaioase lucrările sunt în întârziere, posibil săptămâna viitoare, dacă vremea este favorabilă.
D-l Tabeică propune să se organizeze în Jimbolia, Ziua Recoltei.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Toth 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,
                               Toth Gabor   

SECRETAR
 Niţoi Ionel 




