
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului BANATUL VERDE –
cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite 
Kikinda şi Jimbolia finanţat de  Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 384 / 18.01.2011 al serviciului administraţie publică 

locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, relaţii publice  prin care se propune 
aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 
investiţii din cadrul proiectului BANATUL VERDE – cooperare transfrontalieră în 
protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia finanţat de  Programului 
IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”,  şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată  şi actualizată  ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivele de investiţii din cadrul proiectului BANATUL VERDE – cooperare 
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia
finanţat de  Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a devizului lucrărilor de împădurire din 
cadrul proiectului tehnic în sumă de 579.571 lei (TVA inclus).

Art. 3. – 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, relaţii 
internaţionale, relaţii publice;  

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Nr. 2 din 20 ianuarie 2011                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Vânătoru Nicolae

                                       CONTRASEMNEAZĂ,
             SECRETAR,
              Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea extinderii intravilanului în vederea actualizării 

Planului Urbanistic General al oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 325 din 14 ianuarie 2011 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea extinderii intravilanului în 
vederea actualizării  Planului Urbanistic General.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă extinderea intravilanului în vederea actualizării 
Planului 

Urbanistic General.
Art. 2. – Suprafaţa totală cu care se extinde intravilanul este de 

150,8 ha, împărţită astfel:
a) Zona 1 (Nord – Bălţi) – 5,8 ha;
b) Zona 2 (Nord-Est – Stadion) – 14,5 ha;
c) Zona 3 (Est – Negruzzi/Rapova) – 105,5 Ha;
d) Zona 4 (Sud – DN59A) – 25 ha.
Art. 3. – 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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Nr.   3     din 20 ianuarie  2011                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
    Vânătoru Nicolae                   

                                              
                                 
                                CONTRASEMNEZĂ,

 SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic pentru modernizarea Str. Ion Vidu din 
oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul nr. 326 din 14 ianuarie 2011  al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic pentru 
modernizarea str. Ion Vidu, Jimbolia, în valoare de 556,838 lei, din care C+M 506.592 lei;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă proiectul tehnic pentru modernizarea str. Ion Vidu, 
Jimbolia, pe o lungime de 515 m, lăţimea platformei de 6,5 m, pe tronsonul cuprins între 
str. B.P. Haşdeu şi Str. N. Grigorescu.

Structura rutieră adoptată este de 15 cm piatră spartă, respectiv 6 cm beton 
asfaltic BA 25, pentru o viteză de deplasare proiectată de 50 km/h.

Art. 2. – Se aprobă valoarea investiţiei, conform devizului general, în sumă
de 556,838 lei, din care C+M este de 506.592 lei.

Art. 3. – 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 
Ralaţii Internaţionale, Relaţii Publice;

- Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- ServiciuluI buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane .

Nr.   4  din 20 ianuarie 2011                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      Vânătoru Nicolae

                                          CONTRASEMNEAZĂ,
               SECRETAR,
               Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 325 din 17 ianuarie  2011 al serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii pentru anul 
2011.

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b”, 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 2011, după cum 
urmează :

- La Capitolul C – Dotări se introduce punctul „9” – Gard electric pentru 
delimitarea suprafeţelor de păşunat în valoare de 25.000 lei şi punctul „10” –
Dotări casa de cultură, conform Proiectului ”Reabilitare, modernizare şi dotare 
aşezământ cultural din oraşul Jimbolia, str. T. Vladimirescu, nr. 88, judeţul Timiş”, 
în valoare de 149.000 lei, rezultând un TOTAL Cap C de 1.126.000 lei şi un 
TOTAL GENERAL de 4.674.000 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
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.   5     din 20 ianuarie 2011                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Vânătoru Nicolae

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind desfiinţarea Activităţii Autofinanţate – Cimitir din cadrul Primăriei 

Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 266 din 13 ianuarie 2011 al serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune desfiinţarea activităţii autofinanţate –
cimitir din cadrul Primăriei Jimbolia;

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă desfiinţarea activităţii autofinanţate – cimitir din cadrul Primăriei 
Jimbolia, urmând ca prestările de servicii să fie executate de  către S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L.

Art. 2. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL 159/23.09.2010 privind aprobarea 
scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor cimitir.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

Nr.     6  / 20 ianuarie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 267 din 13 ianuarie 2011 al serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2011 ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de 
specialitate al primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual,  Serviciul social, 
– Funcţionari publici şi personal contractual, Cultură şi activităţi sportive pentru tineret, 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, Transport şcolar şi local, Asistenţi 
personali, Indemnizaţii pentru persoane cu handicap fără asistent personal, Cămin de zi 
pentru persoane cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor – Funcţionari publici şi personal contractual precum şi activităţi 
autofinanţate – Copiat acte, Piaţa;

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2001, privind  stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice , cu modificările şi completările 
ulterioare,  ale  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice şi Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a peronalului plătit 
din fondurile publice; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă organigrama şi statele de funcţii ale activităţilor finanţate de la 
bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2011,  conform anexelor 1-10 ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

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

Nr.   7  / 20 ianuarie 2011       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LUCA ŞTEFAN 

aflat în stare de insolvabilitate

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 355 din 18 ianuarie 2011 al Serviciului impozite şi 
taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei 

de 227 lei, 
reprezentând amenzi – 90 lei şi restituire ajutor încălzire – 137 lei, 

aplicată debitorului LUCA ŞTEFAN cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 20, care a decedat la data de 11.11.2010;

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 227 lei, 
reprezentând amenzi – 90 lei şi restituire ajutor încălzire – 137 lei, 

aplicată debitorului LUCA ŞTEFAN cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 20, care a decedat la data de 11.11.2010.

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.    8    din 20 ianuarie 2011                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
   Vânătoru Nicolae                    

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

 SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 271 din 13 ianuarie 2011 al serviciului social prin 
care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat;

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind

venitul minim garantat, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (6) lit. „a” pct. 2 şi  

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului social.

Nr.   9 / 20 ianuarie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind actualizarea criteriilor proprii pentru acordarea ajutorului social şi 

aprobarea listlor prevăzute la art. 8 alin. 2, 3, 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 275 din 13 ianuarie 2011 al serviciului social prin 
care se propune actualizarea criteriilor proprii pentru acordarea ajutorului social şi 
aprobarea listlor prevăzute la art. 8 alin. 2, 3, 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat;

 Ţinând cont de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (6) lit. „a” pct. 2 şi  art. 45 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se actualizează criteriilor proprii de evaluare a veniturilor 
privind acordarea ajutorului minim garantat prevăzut de Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, conform anexei 1.
Art. 2. – Se aprobă lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru 

nevoile unei familii, prevăzute de art. 8 alin 2 din Legea nr. 416/2001, conform anexei 2.
Art. 3. – Se aprobă lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă 

necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute de art. 8 alin 3 din Legea nr. 416/2001, 
conform anexei 3.

Art. 4. – Se aprobă criteriile privind limitele minime şi maxime ale 
veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile 
de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform anexei 4.

Art. 5. – Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL 231/16.02.2003. 
Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului social.

Nr.    10  / 20 ianuarie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind desfăşurarea activităţii de acvacultură pe anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L. 

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  din 18 ianuarie 2010 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea reducerii taxei anuale de abonament şi completarea 
punctului 7 din Regulamentul pescuitului în bălţile din Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. „c” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ;

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă reducerea taxei de abonament, după cum urmează:
- abonamente anuale pentru adulţi – de la 170 lei la 150 lei (Tva inclus);
- abonamente anuale pentru copii sub 16 ani – de la 85 lei la 75 lei (TVA inclus);

Art. 2. – Se aprobă completarea punctului 7 din Regulamentul pescuitului în bălţile din 
Jimbolia, astfel:

a) captura ce depăşeşte 5 kg, în 24 ore:
- pentru fiecare kg de peşte din speciile de răpitor (somn, strică, şalău) – 14 lei;
- pentru fiecare kg de peşte din specia crap – 12 lei;
- carasul, caracuda, bibanul, obletele nu se încasează, dar contribuie la cantitatea 

de 5 kg care poate fi capturată.
b) în caz de nerespectare, amenda este de 500 lei sau anularea dreptului de a pescui cu 
abonamentul anual până la sfârşitul anului în curs

Art. 3. – 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;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Nr.   11      20 ianuarie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                             Vânătoru Nicolae

         
                              CONTRASEMNEAZĂ,

       SECRETAR,
        Ionel Niţoi 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2011 la 

Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 282 din 18 ianuarie 2011 al serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2011 la Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile H.G. 23/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii la Căminul pentru 
persoane vârstnice Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

Nr.  12 / 20 ianuarie 2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            Vânătoru Nicolae 

   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru 
persoane vârstnice  Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 399 din 18 ianuarie 2011 al compartimentului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu 
lunar de întreţinere la Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia, în sumă de 608 lei, 
începând cu luna februarie 2011;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată;

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 costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate 
în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în cuantum de 608 lei, începând cu data de 
1 februarie 2011.

Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu 
datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau 
judeţene, după caz.

Art. 3. – Cu data de 01.02.2011 se abrogă HCL nr. 14/28.01.2010.
Art. 4. – 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:;
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia;
- Cetăţenilor prin afişare şi presă.

Nr.   13  din 20 ianuarie 2011            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
    Vânătoru Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind recalcularea chiriei lunare pentru titularii de contracte de 

închiriere din blocurile ANL, care au împlinit vârsta de 35 ani şi care locuiesc într-
un apartament cu o cameră

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 402/18.01.2011 al Serviciului Impozite şi taxe locale prin 
care se propune recalcularea chiriei lunare pentru titularii de contracte de închiriere 
din blocurile ANL, care au împlinit vârsta de 35 ani şi care locuiesc într-un 
apartament cu o cameră;

Ţinând cont de prevederile art. 8 alin. 4 lit. a din Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi actualizată;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă recalcularea chiriei lunare pentru titularii de 
contracte de închiriere din blocurile ANL, care au împlinit vârsta de 35 ani şi care 
locuiesc într-un apartament cu o cameră, conform referatului, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă chiria de 126 lei/lună, rezultată în urma recalculării.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
Actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii 
judeţului Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană 
şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice ;

- Serviciului impozite şi taxe locale.

Nr.   14/20 ianuarie 2011
                                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            
                                                                                                               Vânătoru Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 143 din 19.01.2011 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială prin care se propune efectuarea 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 şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile
din oraşul Jimbolia, după cum urmează :

1. Alipirea imobilului înscris în C.F. nr. 401162 Jimbolia cu imobilul înscris
în C.F. nr. 401619 Jimbolia.

2. Dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 401587 Jimbolia. După efectuarea 
lucrărilor de dezlipire a acestui imobil, vor fi stabilite următoarele cote părţi:

a) Statul Român – 90,79% părţi comune;
b) Oraşul Jimbolia – 9,21% părţi comune, reprezentând teren, domeniul 

Public.
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 urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.  15     din 20 ianuarie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Vânătoru Nicolae

                                CONTRASEMNEAZĂ,
                                          SECRETAR,

  Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 256/20.01.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 20 ianuarie  2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Vânătoru Nicolae
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul Banatul Verde –
Cooperare transfrontalieră în protecţia mediului, între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 2 cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii intravilanului în vederea actualizării Planului 
Urbanistic General.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 3 cu 16 voturi „pentru” şi o „abţinere”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de modernizare str. Ion Vidu, tronsonul cuprins 
între str. N. Grigorescu şi str. B.P. Haşdeu.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 4 cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind completarea Listei de investiţii pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 5 cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind desfinţarea activităţii autofinanţate Cimitir.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 6 cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 7 cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Luca Ştefan aflat în stare de 
insolvabilitate.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 8 cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 9 cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea criteriilor proprii pentru acordarea ajutorului social şi 
aprobarea listelor prevăzute la art. 8 alin. 2, 3  şi 4 din Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului 
minim garantat, modificată.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 10 cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de acvacultură pe anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta
SRL.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 11 cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2011 la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 12 cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de persoanele 
asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 13 cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei lunare pentru titularii de contracte de închiriere 
din blocurile ANL, care au împlinit vârsta de 35 ani şi care locuiesc într-un apartament cu o 
cameră.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 14 cu 16 voturi „pentru” şi o „abţinere”.

      14. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
            Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 15 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 20 ianuarie  2011 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Jimbolia.

D-l Boldor,  viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că toţi cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi.

În continuare d-l Boldor prezintă :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul Banatul Verde –
Cooperare transfrontalieră în protecţia mediului, între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii intravilanului în vederea actualizării Planului 
Urbanistic General.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de modernizare str. Ion Vidu, tronsonul cuprins 
între str. N. Grigorescu şi str. B.P. Haşdeu.

4. Proiect de hotărâre privind completarea Listei de investiţii pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind desfinţarea activităţii autofinanţate Cimitir.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2011.
7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Luca Ştefan aflat în stare de 

insolvabilitate.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea criteriilor proprii pentru acordarea ajutorului social şi 

aprobarea listelor prevăzute la art. 8 alin. 2, 3  şi 4 din Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului 
minim garantat, modificată.

10. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de acvacultură pe anul 2011 la S.C. Peisaj Hosta 
SRL.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2011 la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de persoanele 
asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.

13. Proiect de hotărâre privind avizarea situaţilor financiare ale Spitalului Dr. Karl Diel la data de 
31.12.2010.

14. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
15. Probleme curente ale primăriei.
16. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:
1. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei lunare pentru titularii de contracte de închiriere din 
blocurile ANL, care au împlinit vârsta de 35 ani şi care locuiesc într-un apartament cu o cameră.
2. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia.

Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Vânătoru Nicolae şi cu unanimitate 
de voturi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.1
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D-l Vânătoru supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

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

D-l Vânătoru supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 28 decembrie 2010 şi 
nefiind obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Vânătoru precizează că sunt două personae care vor să participe la şedinţă, care vor să 
expună o problemă în faţa consiliului local. Întreabă consilierii dacă sunt de acord să li se dea cuvântul 
celor doi înainte de a începe dezbaterea ordinii de zi? Consilierii fiind de acord, cei doi sunt invitaţi în sală 
unde li se dă cuvântul.

D-na Soltesz spune că a semnat în august 2010 un contract de închiriere a unui apartament cu 2 
camere în noul bloc ANL, situat pe str. G. Enescu, nr. 10. În ianuarie 2011 a primit o adresă de la Primăria 
Jimbolia prin care i se aduce la cunoştiinţă faptul că trebuie să se prezinte la Serviciul de impozite şi taxe 
locale pentru a semna un act adiţional la contractul de închiriere, act adiţional care se referă la o majorare 
a chiriei. Precizează că a început să studieze legislaţia precum şi hotărârea consiliului local prin care s-a 
hotărât majorarea chiriei. Consideră că această hotărâre nu se poate aplica la noul bloc ANL din 
următoarele motive: art. 8 din Legea nr. 152/1998 prevede: “Contractele de închiriere se încheie pe o 
perioadă de 5 ani de la data repartizării locuinţei. După expirarea acestei perioade contractuale 
prelungirea contractului de închiriere se face pe o periodă de un an, prin recalcularea chiriei, 
pentru titularii  de contract care au împlinit vârsta de 35 ani”;  HCL Jimbolia nr. 241/23.12.2010
stabileşte o chirie de 211 lei, pe baza unui calcul care se referă la vechiul bloc ANL – cheltuielile de 
administrare şi reparare au fost împărţite la 40 de apartamente, ori în blocul nou sunt 30 de apartamente, a 
fost calculată o amortizare pentru anii 2004-2008, dar noul bloc este din 2010, este deci foarte clar, 
calculul a fost făcut pentru vechiul bloc şi nu poate fi aplicat la noul bloc.

D-l Bill întreabă care e chiria veche şi care e cea nouă?
D-na Soltesz spune că chiria veche este de 33 lei/lună, iar cea nouă este de 211 lei/lună. 

Precizează că cei 211 lei au rezultat dintr-un calcul care se referă la vechiul bloc ANL.
D-l Vânătoru întreabă dacă a prezentat această problemă unei personae din primărie care a 

întrumat-o să se prezinte în faţa consiuliului local?
D-na Soltesz spune că a fost sa-şi plătească chiria, dar nu i s-au luat banii, doar dacă semna un 

act adiţional, pe care nu a vrut să-l semneze. 
D-şoara Cîrlig spune că în contract este o clauză prin care se poate modifica chiria.
D-na Soltesz spune că în contract se specifică : “în afară de cazurile expres prevăzute de lege 

modificarea sau rezilierea contractului se poate face doar cu acordul ambelor părţi”
Intervine d-l Niţoi care spune că este o informare care nu are niciun efect, trebuia să vină la 

primărie să prezinte această problemă. Consiliul Local a stabilit chiria pentru vechiul bloc, este o 
problemă care trebuie documentată şi studiată.

Întervine d-l Boldor care spune că contractele se încheie pentru o perioadă de 5 ani pentru a se 
putea încheia contractele de utilităţi. Pentru blocurile vechi s-a stabilit faptul că, după o perioadă de 5 ani, 
apartamentele pot fi cumpărate. Cei care nu vor să le cumpere şi au împlinit 35 de ani vor plăti o chirie 
majorată. La noul bloc, apartamentele se pot cumpăra după un an, anul de graţie după care se pot cumpăra 
apartamentele.

D-l Ciuciulete întreabă dacă se pot cumpăra în rate? 
D-l Boldor spune că nu se pot cumpăra în rate, se pot cumpăra printr-o linie de creditare, prin 

Prima Casă.
D-l Boldor propune ca chiriaşilor de la noul bloc ANL, care au împlinit 35 de ani  să li se dea un 

an de graţie, în care să plătească chiria stabilită în contract. După expirarea acestui an, cei care nu vor să 
cumpere apartamentul, dar au împlinit 35 de ani să plătească o chirie majorată.
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D-na Soltesz spune că perioada de 1 an după care se pot cumpăra apartamentele este un drept pe 
care legea îl recunoaşte chiriaşilor din noul bloc ANL. Nu trebuie făcută analogia cu vechiul bloc.

D-l Boldor spune că la ANL-ul vechi e clar, cine a împlinit 35 de ani plăteşte o chirie majorată.
Este adoptată o hotărâre de consiliu care nu se negociază, dacă sunt nemulţumiţi să se adreseze 

instanţelor de judecată.
Intervine d-l Nitoi care spune că această problemă nu trebuia să ajungă în faţa Consiliului Local 

şi că d-l viceprimar are dreptate: dacă nu sunt de acord cu HCL să se adreseze instanţei de contencios 
administrativ la care pot fi atacate actele emise de autorităţile publice, în cazul nostru hotărârea de consiliu 
local.

D-na Soltesz întreabă dacă poate azi să plătească chiria?
D-l Niţoi spune că nu se poate rezolva problema pe loc, trebuie studiată, nu se pot da răspunsuri

în acest moment.
Intervine d-l Pop care întreabă dacă s-a dat dispoziţie la ITL să nu se încaseze chiria? Ce se

întîmplă dacă se vrea să se plătească chiria, cât plătesc?
D-l Boldor spune că se poate oricând plăti, dar trebuie să semneze actul adiţional. Hotărârea de 

consiliu stabileşte chiria, nu se face diferenţa de ANL nou sau vechi şi precizează că îşi menţine 
propunerea cu anul de graţie pentru chiriaşii din noul bloc ANL, care au împlinit 35 de ani.

D-şoara Cîrlig întreabă dacă d-na Soltesz va plăti 211 lei?
D-l Boldor răspunde că dacă nu semnează actul adiţional va plăti veche chirie.
D-l Vânătoru se adresează d-nei Soltesz care îi spune să încerce să rezolve această problemă cu 

executivul, dacă nu este mulţumită să se adreseze în scris Consiliului Local.
Intervine d-l Ciuciulete care spune că îi dă dreptate d-nei Soltesz, legea spune că după expirarea 

contractului de 5 ani, acesta se prelungeşte cu chiria majorată, pentru persoanele care au împlinit 35 de 
ani.

D-na Soltesz spune că ea consideră că aceşti 5 ani reprezintă ajutorul statului pentru tinerii care 
au primit apartamente într-un bloc ANL. Sunt persoane care au cererea depusă din anul 2000, dar au 
primit apartament în anul 2010. Între timp a împlinit 35 de ani, de ce să plătească o chirie majorată?

D-l Niţoi spune că aceasta este o părere subiectivă, Consiliul Local, care este organul 
administrative, are o altă părere, de aceea trebuie să întervină o a treia parte, instanţa de judecată. Această 
problemă trebuie analizată, legea este lacunară, nu este clară.

D-l Toth spune că dacă se poate majora chiria atunci degeaba s-a încheiat contractul.
D- şoara Cîrlig propune ca această problemă să fie studiată de către executiv.
D-na Soltesz mulţumeşte celor prezenţi pentru că i s-a dat ocazia să expună această problemă.
Se trece la ordinea de zi:

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul 
Banatul Verde – Cooperare transfrontalieră în protecţia mediului, între oraşele înfrăţite Kikinda şi 
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.
Intervine d-l Ciuciulete care precizează că sunt multe proiecte transfrontaliere cu sârbii. Ce se 

întâmplă cu ele. S-a finalizat vreunul.
D-l Boldor prezintă proiectul cu pompierii care e finalizat.
D-l Ciuciulete spune că sunt multe proiecte de împăduriri, ce se întâmplă cu ele, nu s-a împădurit 

nimic până în prezent. 
D-l Postelnicu spune că este vorba de acelaşi proiect, dar s-au aprobat diferite faze ale 

proiectului, acum se votează proiectul tehnic.
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D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 
se adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 2

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea extinderii intravilanului în vederea 
actualizării Planului Urbanistic General.

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 Ciuciulete spune că a solicitat de nenumărate ori să vină în şedinţă d-l Gain, să prezinte 

Planul Urbanistic General, să îl vadă toată lumea, să explice care e raţiunea actualizării, ce vrem cu 
această extindere. Acum vreo 2 ani a avut loc o astfel de prezentare, ar trebui să se facă din nou.

D-l Boldor spune că se extinde intravilanul în zona Rapova, pentru o dezvoltare industrială şi 
pentru construire de locuinţe, se extinde la bălţi, pentru a dezvolta o zonă de agrement, se extinde în 
spatele stadionului, pentru o dezvoltare a activităţilor sportive, se extinde înspre vamă, pentru o dezvoltare 
industrială.

Aceste extinderi se fac pentru a putea pune în practică unele proiecte de dezvoltare pentru care o 
să fie nevoie de terenuri care să se afle în intravilanul oraşului.

Intervine d-l Vânătoru care propune ca la şedinţa viitoare d-l Gain să facă o prezentare a PUG-
ului.

D-l Ciuciulete spune că după ce se votează, degeaba are loc prezentarea. Precizează că a avut loc 
o dezbatere publică la care au participat doar d-l Tinei şi d-şoara Siminiuc.

D-l Boldor spune că a fost afişat un anunţ de dezbatere publică. La dezbatere putea să participe 
orice cetăţean interesat. Nu puteam să aducem oamenii cu forţa. Au venit doar cei doi, cărora li s-a 
prezentat proiectul de extindere al intravilanului oraşului.

D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi “pentru” şi o 
“abţinere” (d-l Ciuciulete) şi se adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 3

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea proiectului de modernizare str. Ion Vidu, 
tronsonul cuprins între str. N. Grigorescu şi str. B.P. Haşdeu.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 4

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind completarea Listei de investiţii pe anul 2011
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 Bill solicită clarificări referitoare la gardul electric pentru delimitarea suprafeţelor de 

păşunat.
D-l Boldur spune că această idee a plecat de la propunerea crescătorilor de animale. Acest gard 
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va ajuta la păşunatul raţional pe suprafeţe delimitate.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 5

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind desfinţarea activităţii autofinanţate Cimitir.
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 propune să fie revăzute vechile hotărâri legate de stabilirea de taxe la cimitir. Este 

de acord cu trecerea activităţii la S.C. Peisaj Hosta, dar trebuie revizuite taxele.
Intervine d-l Postelnicu care spune că doar partea de întreţinere trece la Peisaj Hosta, partea de 

contracte rămâne la Primărie. De această problemă se va ocupa în continuare d-l Agoston care este angajat 
în cadrul serviciului Urbanism.

D-l Rakoczi întreabă ce se întâmplă cu casa?
D-l Niţoi spune că este şi va rămâne în patrimonial oraşului. Mai precizează că de la Primărie se 

scad salariile celor care se ocupau de întreţinerea cimitirului, dar acum se va plăti la Peisaj Hosta 
întreţinerea.

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

HOTĂRÂREA NR. 6

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe 
anul 2011.

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 Niţoi spune că pentru oraşul Jimbolia a fost aprobat un număr de 103 posturi. Acum am 

rămas cu 100, s-au desfiinţat 3 posturi: unul la Bibliotecă (cel al d-nei Marian, care a ieşit la pensie), un 
post la cimitir ( ca urmare a desfinţării acestei activităţi din cadrul Primăriei) şi un post la serviciul 
impozite şi taxe locale (postul d-nei Liber).

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

HOTĂRÂREA NR. 7

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Luca 
Ştefan aflat în stare de insolvabilitate.

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 spune că suma este compusă din amenzi şi restituire ajutor încălzire. Întreabă dacă 

i s-a acordat legal ajutorul de încalzire.
D-l Niţoi spune că a primit legal, beneficia de ajutor social.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 
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se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 8

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat.

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 Postelnicu întreabă cum se fac verificările?
D-l Boldor precizează că se face un tabel cu persoanele care beneficiază de acest ajutor şi care 

trebuie să presteze anumite lucrări de interes local. D-l Dema primeşte acest tabel, pe baza căruia face un 
pontaj pe care îl predă serviciului social pentru calcularea ajutorului. Cei care nu au ore suficiente nu 
primesc banii. Au fost multe discuţii, au venit să se plângă de faptul că nu au primit banii. Când i-am 
întrebat dacă au muncit orele necesare, bineînţeles că răspunsul a fost “nu”.

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

HOTĂRÂREA NR. 9

D-l Vânătoru prezintă referatul privind actualizarea criteriilor proprii pentru acordarea 
ajutorului social şi aprobarea listelor prevăzute la art. 8 alin. 2, 3  şi 4 din Legea 416/2001 privind 
acordarea ajutorului minim garantat, modificată.

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 10

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind desfăşurarea activităţii de acvacultură pe anul 2011 
la S.C. Peisaj Hosta SRL

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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 11

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe 
anul 2011 la Căminul pentru persoane vârstnice 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.
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D-şoara Cîrlig întreabă dacă pe statul de funcţii nu trebuie să apară gradaţia şi clasa, pentru că şi 
cei de la Căminul pentru personae vârstnice sunt sub incidenţa legii salarizării unice.

D-l Niţoi spune că au personalitate juridică proprie, dar că vor fi întrebaţi şi se va completa statul 
de funcţii, în cazul în care se supun legii salarizarii unice

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

HOTĂRÂREA NR. 12

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 
datorat de persoanele asistate în Căminul pentru persoane vârstnice 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-nul Rakoczi întreabă ce se întâmplă cu cei care au pensia foarte mică, se vor putea interna, 

daca nu reuşesct să acopere acest cost?
D-l Niţoi spune că se verifică dacă nu sunt persoane care îi au în întreţinere, şi cu aprobarea 

primarului se pot interna şi cei cu pensii foarte mici.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 13

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind recalcularea chiriei lunare pentru titularii de 
contracte de închiriere din blocurile ANL, care au împlinit vârsta de 35 ani şi care locuiesc într-un 
apartament cu o cameră

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.
Intervine d-l Toth care spune că este clar , calcularea chiriei este pentru vechiul bloc, este de 

acord cu hotărârea dacă aceasta se referă doar la vechiul bloc ANL.
D-l Niţoi spune că se referă la vechiul bloc, calculele sunt pentru vechiul bloc.
La fel şi hotărârea 241/23.12.2010 se referă doar la vechiul bloc ANL.
D-l Bill propune să se dea dispoziţie serviciului de impozite şi taxes ă fie încasată chiria.
D-l Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul că se referă doar la 

vechiul bloc ANL, care se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi o “abţinere” (d-na Csutak) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 14

D-l Vânătoru  prezintă referatul privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile
din oraşul 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 Vânătoru supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 15
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Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
Din partea comisiei economice ia cuvântul d-l Ciuciulete care vine cu câteva propuneri pentru 

eficientizarea activităţii de acvacultură. Propune ca - abonamentul anual pentru adulţi să fie de 150 lei
- tinerii între 16 şi 18 ani să beneficieze de o reducere de 50%
- elevii şi studenţii, pensionarii şi persoanele cu handicap să beneficieze de o 

reducere de 75%
- pensionarii peste 80 de ani să fie scutiţi total.

D-l Ciuciulete spune că aceste tarife ar duce la creşterea numărului de pescari. Mai propune să 
fie pupulate bălţile cu peşte de producători, în loc de cel de consum.

D-l Niţoi face propunerea ca d-l Ciuciulete să vină în faţa consiliului local cu un proiect de 
hotărâre. 

Din partea comisiei de urbanism ia cuvântul d-l Postelnicu. Acesta spune că s-a deplasat, 
împreună cu ceilalţi membrii ai comisiei, la Casa de cultură, să vadă în ce stadiu sunt lucrările şi au 
constatat unele nereguli (de ex. nu s-au facut subzidiri). Întreabă cum va arata la final sala principală? au 
văzut că se demolează scena.

D-l Boldor spune că în acest moment Casa de cultură nu este a noastră, a fost cedată în vederea 
reabilitării si modernizării. Nu ştim cum va arata la final. Acest lucru se va vedea la recepţia finală, după 
care va trece iar la noi.

D-l Bill propune să se ceară proiectul să se vadă ce modificări se aduc. D-l Boldor spune că d-l 
Gain are proiectul, pentru că el a eliberat autorizaţia de construire.

D-l Rakoczi întreabă care este termenul de predare.
D-l Boldor spune că au cerut amanare pentru terminarea lucrărilor.
D-l Niţoi spune că termenul este în iulie 2011.
D-l Pop spune că comisia de urbanism apreciază că s-a sărit peste anumite etape.
D-l Boldor spune că se va obiecta la recepţia finală..
D-l Bill propune să obiectăm acum.
D-l Niţoi spune că în acest moment nu avem competenţă.
D-l Postelnicu spune că în momentul recepţiei finale totul va arăta bine, dar se va degrada foarte 

repede.
D-l Pop întreabă dacă primăria va face canalizarea.
D-l Niţoi spune că viabilizarea clădirii a rămas la noi, noi vom plăti viabilizarea.
Din partea comisiei de învăţământ ia cuvântul d-l Vânătoru care propune ca la şedinţa următoare 

d-l Gain să prezinte proiectul cu casa de cultură, foarte mulţi cetăţeni întreabă cum va arăta.
Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă. Precizează că s-a realizat planul de activitate 

pentru 2011, s-au făcut deplasări pe teren, şi se angajează să ţină la curent Consiliul Local în legătură cu 
această problemă.

D-l Bâcă face referire la anumite probleme care apar, legate de ridicarea gunoiului menajer. 
Spune că se întâmplă să nu se ridice gunoiul într-un anumit interval, timp în care câinii vagabonzi 
răstoarnă gunoiul şi se face multă mizerie. Când trece maşina de gunoi, se golesc tomberoanele, dar nu se 
curaţă şi în jurul lor.

D-na Karancsi spune că nu se respectă orarul stabilit, pe str. Republici de exemplu, au anunţat că 
ridică la ora 6.00, dar au venit după ora 10.

D-l Postelnicu spune că au fost ceva probleme pe perioada sărbătorilor, din cauza unor 
defecţiuni. Programul începe la ora 7.00, aşa că după această oră începe colectarea gunoiului.  Mai spune 
că de multe ori, pe centrul oraşului, cei de la Peisaj Hosta lasă sacii cu gunoiul rezultat în urma acţiunilor 
de curăţenie, timp de mai multe ore şi pe aceia îi împrăştie câinii. A venit cu propunerea să ridice Retimul 
acesti saci, dar d-l Dema recuperează sacii.

D-l Boldor spune că s-au împuţinat câinii vagabonzi, dar nu pot fi eliminaţi în totalitate. Sunt 
costuri foarte mari.
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D-l Ciuciulete spune că D-l Dr. Stănchescu depusese la un moment dat o cerere, ca în contul 
chiriei să facă castrări şi eutanasieri, dar se pare că a renunţat la această idee.

Se trece la Diverse:
Ia cuvântul d-şoara Cîrlig care face o prezentare a situaţiilor financiare la Spitalul Dr. Karl Diel 

pentru anul 2010. Astfel s-au înregistrat:
- Venituri  = 8.007.235 lei, din care din contractul cu CASS TIMIŞ 92%

            - Cheltuieli totale= 7.988.235 lei, din care 67% cheltuieli de personal, 24 % cheltuieli materiale, 
9% - cheltuieli capitale.

- Excedent = 19003 lei
- Plăţi efectuate = 7.724.706 lei, din care 69% cheltuieli de personal, 23 % cheltuieli materiale, 

7,6% - cheltuieli capitale
- Pentru medicamente s-au făcut plăţi în procent de 4,5% din total plăţi.
- Venituri încasate = 7.842.813 lei
- Sold de casă = 598.672 lei
- Nr. pacienţi externaţi =5575
- Total consultaţii în ambulatoriu integrat=11679
- Grad de ocupare a paturilor = 279
- Durata medie de spitalizare = 6,19
- Nr. posturi aprobate = 191
- Nr. posturi ocupate  = 177
- Posturi vacante= 14
- DATORII CU TERMEN DE PLATĂ DEPĂŞIT = 149 mii lei.

D-l Postelnicu atrage atenţia asupra staţiei de pompare, spune că sunt pline canalele şi din 
această cauză o mare parte din terenuri sunt afectate, mai ales cele dinspre Clarii Vii. 

D-na Paudics, referent în cadrul Serviciului Social prezintă raportul privind dinamica asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav adulte şi minore, şi acordarea indemnizaţiei lunare pe semestrul 
II al anului 2010. Precizează că în prezent sunt 63 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 
angajate cu contract individual de muncă, din care 46 pe perioadă nedeterminată şi 17 pe perioandă 
determinată. În semestrul II al anului 2010 au fost angajaţi 9 asistenţi persoanali. Tot în această perioadă 
pentru 9 asistenţă a încetat contractul de muncă ( cauzele: 4 decese, 1 modificare grad handicap, 3 la 
cerere, 1 persoană a solicitat indemnizaţia). Din cei 63 de asistenţi, 58 au fost instruiţi cu ocazia cursului 
de formare continuă. În semestrul II al anului 2010 au fost făcute 23 controale privind activitatea 
asistenţilor sociali, dar nu au fost găsite nereguli.

   Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Vânătoru 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,
Vânătoru Nicolae

SECRETAR
 Niţoi Ionel 




