
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 2 şi 3 din HCL nr. 122/24.06.2010 privind aprobarea 
participării Spitalului “Dr.Karl Diel” Jimbolia la proiectul Colaborare 
transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor şi 
alocarea finanţării necesare

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 1033  din 08.02.2011  al Serviciului administraţie publică 

locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune
modificarea art. 2 şi 3 din HCL nr. 122/24.06.2010 privind aprobarea participării Spitalului 
“Dr.Karl Diel” Jimbolia la proiectul Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi 
reabilitării acute a pacienţilor şi alocarea finanţării necesare ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. –  Se modifică art. 2 din HCL nr. 122/24.06.2010 care va avea 
următorul cuprins:

“Se alocă din bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia resursele 
necesare implementării acestui proiect în valoare  de 451.331,16 EURO, în condiţiile 
rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.”

Art. 2. – Se modifică art. 3 din HCL nr. 122/24.06.2010 care va avea 
următorul cuprins:

“Se alocă din bugetul local cota de cofinanţare (contribuţia Spitalului din 
Jimbolia) în sumă de 9.210,84 EURO , reprezentând 2 % pentru implementarea acestui 
proiect.”

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului 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  ;

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia

  
Nr. 16 din 10 februarie 2011                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                            Vânătoru Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
Nr.    1031/10.02.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   10 februarie 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Vânătoru Nicolae
Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 14.
Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan şi d-l Mihăilă Timotei.

      

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL 122/24.06.2010 privind 
aprobarea participării Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul Colaborare 
transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor şi alocarea finanţării 
necesare.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 16 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 10 februarie 2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi 14.

Absentează: d-l Bill Zoltan, d-l Macovei Bogdan şi d-l Mihăilă Timotei.
În continuare d-l Boldor prezintă 

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL 122/24.06.2010 privind aprobarea 
participării Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul Colaborare transfrontalieră în scopul 
îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor şi alocarea finanţării necesare.

Conform Hotărârii nr. 1/20.01.2011 preşedinte de şedinţă este  D-l Vânătoru Nicolae.
D-l Vânătoru  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Vânătoru prezintă referatul privind modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL 122/24.06.2010 

privind aprobarea participării Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia la proiectul Colaborare 
transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor şi alocarea finanţării necesare.

D-şoara Cîrlig 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-şoara Cîrlig care precizează că acest proiect a fost admis spre finanţare, au fost făcute 

anumite ajustări la sume, acum se aprobă noile sume. Mai spune că în cursul săptămânii viitoare se va 
semna contractul de finanţare.

D-l Pop întreabă ce se va realiza prin acest proiect ?
D-şoara Cîrlig spune că se vor face dotări semnificative: se va achiziţiona un sistem de ventilaţie 

tip flux laminar, o lampă scialitică de plafon cu două braţe mobile, un aparat de radiologie mobil, 
instalaţie de digitalizare a radiografiilor, masă de operaţii radiotransparentă, turn complet pentru 
artoscopie, fierăstrău oscilant şi maşină de găurit cu baterie, aparat de sterilizare cu oxid de acetilenă, 
filtru şi spălător pentru sala de operaţii, sistem de video telemedicină etc.

D-l Pop spune că într-adevăr este o dotare importantă.
D-şoara Cîrlig spune că ideea de proiect e de cooperare transfrontalieră între cele două spitale, cel 

din Jimbolia şi cel din Sentes, Ungaria. Se vor face operaţii de ortopedie în Jimbolia, iar pacienţii vor 
putea  merge la recuperare în Sentes.

D-l Boldor spune că foarte important este şi instalarea sistemului de teleconferinţă, va fii un 
dialog permanent între medicii din cele două spitale.

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

HOTĂRÂREA NR. 16
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Ia cuvântul d-l Niţoi care spune că s-a primit de la lichitatorul judiciar al S.C. Jim Apaterm Serv 
S.R.L., o adresa prin care ni se aduce la cunoştiinţă solicitarea S.C. Csiszor Shoe Tex Co S.R.L. cu privire 
la prelungirea contractului de închiriere existent între această societate şi debitoarea S.C. Jim Apaterm 
Serv S.R.L. Se doreşte o prelungire a contractului pentru o perioadă de 5 ani, solicită menţinerea aceleiaşi 
chirii ca şi până acum, precum şi mandatarea d-nei Buciuman Adriana să prezinte punctul de vedere al 
Consiliului Local în adunarea generală a creditorilor.

D-l Niţoi precizează că perioada de 5 ani a contractului le este necesară pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu. În cazul în care se aprobă prelungirea contractului, se va specifica faptul că, în 
legătură cu imobilul în cauză este o cerere de restituire, cerere care face obiectul unui proces. Dacă se va 
da o hotărâre judecătorească de retrocedare a imobilului, atunci contractul se va rezilia.

Se supune la vot prelungirea contractului de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, menţinerea 
chiriei actuale şi mandatarea d-nei Buciuman Adriana pentru a  prezenta opinia CLJ în adunarea generală a 
creditorilor care se aprobă cu unanimitate de voturi.

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 




