
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 38/15.08.2000

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 7474 din 26.09.2011 al Serviciului Urbanism prin care se propune

modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 38/15.08.2000;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se modifică art. 1, care va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Se interzice accesul mijloacelor de transport (auto şi hipo) în câmp, între 

orele 21.00 şi 06.00, în perioada 15.08-31.10 a fiecărui an.”

Art. 2. - Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Toate atelajele şi mijloacele de transport care vor fi găsite cu produse 

agricole sustrase de pe câmp vor fi confiscate, iar deţinătorii acestora vor fi sancţionaţi cu 
amenda contravenţională în sumă de 50 lei.”

Art. 3. - Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – În perioada 15.08 – 31.10 a fiecărui an societăţile comerciale agricole şi 

persoanele fizice care deţin suprafeţe de teren mai mari de 10 ha, au obligaţia să-şi 
angajeze paznici care vor fi instruiţi de Poliţia Oraşului Jimbolia.”

Art. 4. - Se modifică art. 5, care va avea următorul cuprins:
“Art. 5. – Se interzice ciculaţia şi păşunatul animalelor pe timp de noapte între orele 

21.00 – 06.00.”

Art. 5. - Se modifică art. 6, care va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – Animalele găsite la păşunat pe suprafeţele agricole, fără acceptul 

proprietarilor acestora vor fi reţinute, percepându-se taxă de gloabă pe cap de animal, iar 
proprietarii acestora vor fi sancţionaţi cu amenda contravenţională în sumă de 100 lei.”

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 

compensatoriu 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

Nr. 171  din 29 septembrie 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                         Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea raportului de evaluare privind imobilul comercial – ciupercă,

situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul 7480/26.09.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu,

resurse umane prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de 
evaluare privind imobilul comercial – ciupercă, situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu 
întocmit de către SC ”CONFIDENT MANAGEMENT CONSULTING” S.R.L., imobil 
ce aparţine domeniului privat al oraşului şi a fost solicitat spre închiriere; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 
alin (3) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul comercial –
ciupercă, situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu, după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea 
proprietarului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data 
întocmirii 

raportului de 
evaluare

Număr 
de 

inventar 

Supraf. 
Utilă 

Valoarea 
estimată 
de piaţă

Obiectivul 
construit

Suprafaţa 
Construită

1. Oraşul 
Jimbolia

Jimbolia, str. T. 
Vladimirescu

02.09.2011 1.000
9,62 mp

19.000 
lei

Spaţiu comercial 
- ciupercă

13,85 mp

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;

- Serviciului Administraţie Publică Locală;
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale.

    Nr.   172    din 29 septembrie 2011                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Boldor Augustin

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
       Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a 
postului, poz. 157 din Statul de funcţii, contabil IA, în muncitor 
necalificat la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7479 din 26.09.2011 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea pe 
perioadă determinată, până la data de 09.06.2012, a postului, poz. 157 din Statul de 
funcţii, contabil IA, în muncitor necalificat la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. ”b”, 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 transformarea, pe perioadă determinată, până la 
data  de 09.06.2012, a postului, poz. 157 din Statul de funcţii, contabil IA, în 
muncitor necalificat la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia.

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

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ;

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

Nr. 173 / 29 septembrie 2011     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Boldor Augustin 

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Jimbolia pentru a face parte din Consiliul de Administraţie 
al Clubului Copiilor Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 7461 din 26 septembrie 2011 al Serviciului 

Administraţie Publică Locală prin care se propune desemnarea  unui reprezentant
al Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de administraţie al Clubului 
Copiilor Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi  a 
normelor metodologice de funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 , 
alin. (9) şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează d-na Csutak Barbara Matilda  pentru a face 
parte din Consiliul de administraţie al Clubului Copiilor Jimbolia.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- unităţilor de învăţământ;
- celor prevăzuţi la art.1

Nr.  174    din 29 septembrie  2011 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Boldor Augustin

                               CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea ocupării prin concurs a posturilor vacante unice din cadrul 

Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7521 din 27.09.2011 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea ocupării prin concurs a 
posturilor vacante unice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în 
vederea obţinerii avizului favorabil al Guvernului;

Ţinând cont de prevederile art. 22 din OUG nr. 34 din 11.04.2009 privind 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, 
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 ocuparea prin concurs a următoarelor posturilor vacante 
unice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, după obţinerea avizului 
favorabil al Guvernului:

- Contabil şef – 1 post
- Contabil – 1 post
- Chinetoterapeut – 1 post
- Instructor de ergoterapie – 1 post
- Asistent medical – 1 post
- Asistenţi sociali – 2 posturi
- Ajutor bucatar – 1 post
- Infirmiere – 4 posturi
- Îngrijitoare – 3 posturi

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

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ;

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

Nr.  175 / 29 septembrie 2011     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Boldor Augustin 

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 7395 /29.09.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 29 septembrie 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Boldor Augustin
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15

Au absentat: d-l Bill Zoltan şi d-l Tabeică Neculai

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 
15 august 2000.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 171 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare privind imobilul 
comercial – Ciupercă, Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Timiş.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 172  cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a 
postului, poz. 157 din Statul de funcţii, contabil IA, în muncitor necalificat, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 173  cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
Jimbolia pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Clubului 
Copiilor Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 174  cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobare ocupării prin concurs a posturilor vacante 
unice din cadrul Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 175  cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 29 septembrie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.

Absentează d-l Bill Zoltan şi d-l Tabeică Neculai.
În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind demolarea unor anexe din imobilul situat în Jimbolia, str. 
Gheorghe Doja nr. 14.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 15 august 2000.
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare privind imobilul comercial –

Ciupercă, Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Timiş.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a postului, poz. 

157 din Statul de funcţii, contabil IA, în muncitor necalificat, la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Jimbolia pentru 
a face parte din Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor Jimbolia.

6. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
7. Probleme curente ale primăriei.
8. Diverse.

Şi solicită completarea acesteia cu:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propiectului tehnic pentru lucrarea „Realizare trotuar pe 
str. Calea Timişorii din oraşul Jimbolia, judeţul Timiş.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante unice din cadrul Căminului pentru persoane vârsnice Jimbolia.

Conform Hotărârii nr. 167/02.09.2011 preşedinte de şedinţă este d-l Boldor Augustin.

D-l Boldor supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Boldor  supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Boldor supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 25 august 2011 

care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Boldor supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 02 

septembrie 2011 care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Boldor supune aprobării procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 16 

septembrie 2011 care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:
D-l Boldor prezintă referatul privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 

15 august 2000.
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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.
D-l Toth precizează că sumele sunt foarte mici, mai spune că ora 22.00 este târzie şi propune 

modificarea orei la 21.00.
D-l Niţoi precizează că nu se instituie taxe noi, sunt cele rezultate în urma denominării leului 

din anul 2007.
D-l Vânătoru propune să se modifice şi art. 4 şi art 5 din HCL 38/2000, în sensul eliminării 

anului 2000 de la art. 4 şi a orei la art. 5.
D-l Ciuciulete spune că această hotărâre a venit târziu şi că nu e voie să fie reţinut animalul, 

legea interzice acest lucru. Se pot reţine utilajele şi se confiscă produsele sustrase, dar animalul nu se 
poate reţine.

D-l Boldor spune că e vorba despre două lucruri diferite, aici e vorba despre turmele de 
animale care se află la păşunat pe culturile agricole.

D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, cu menţinunea că intervalul orar va fi între 
21.00 şi 06.00 şi se va ţine cont de propunerea d-lui Vânătoru, care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 171

D-l Boldor prezintă referatul privind însuşirea Raportului de evaluare privind imobilul 
comercial – Ciupercă, Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Timiş.

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.
D-l Postelnicu întreabă dacă acest imobil mai este în litigiu.
D-l Boldor precizează că d-l Benea îşi va retrage plângerea, iar contractual de închiriere se va 

încheia pentru o perioadă de 1 an.
D-l Niţoi precizează că valoarea de inventar era exagerat de mare şi asta ducea la un impozit 

mare, din acest motiv s-a făcut această reevaluare.
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 172

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a 
postului, poz. 157 din Statul de funcţii, contabil IA, în muncitor necalificat, la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia.

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.



3

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

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 173

D-l Boldor prezintă referatul privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
Jimbolia pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor Jimbolia.

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

D-şoara Cîrlig 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 Boldor precizează că cei de la Clubul copiilor au dorit ca reprezentantul în Consiliul de 

administraţie să cunoască specificul activităţilor pentru a se putea colabora cât mai bine, de aceea s-a 
propus d-na Csutak.

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

HOTĂRÂREA NR. 174

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea 
„Realizare trotuar pe str. Calea Timişorii din oraşul Jimbolia, judeţul Timiş.

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

D-şoara Cîrlig 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 Postelnicu întreabă dacă trotuarul va fi pe partea stângă sau pe partea dreaptă?
D-l Boldor propune amânarea hotărârii pentru şedinţa următoare pentru a se putea cere 

lămuriri proiectantului, care se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante unice din cadrul Căminului pentru persoane vârsnice Jimbolia.

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

D-şoara Cîrlig 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-şoara Cîrlig precizează că nu putem da o hotărâre de aprobare a ocupării acestor posturi, 

înainte de a obţine avizul de la Guvern.
D-l Niţoi precizează că se adoptă acum o hotărâre de aprobare a organizării concursului, dar 

acest concurs se va organiza doar dacă se va obţine avizul.
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D-l Pop propune ca în textul hotărârii să se specific faptul că se aprobă ocuparea posturilor 
prin concurs, “după obţinerea avizului favorabil al Guvernului”.

D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre, cu menţiunea că se va ţine cont de 
propunerea d-lui Pop, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 75

Se trece la Probleme curente ale comisiilor de specialitate
Din partea comisiei economice ia cuvântul d-l Ciuciulete care întreabă cine a făcut recepţia 

parcului din spatele ştrandului, parc în care s-a investit suma de 400 mii Euro? Cum e posibil ca în 
faţa hintelor şi a topoganelor să se pună bolovani în loc de nisip sau pietriş? Cum e posibil ca 
bordurile să fie lipite cu pâmânt şi să fie la 10 cm deasupra dalelor. Cine a permis ca aceste dale să 
fie parcă „aruncate din pom”. Aceeaşi firmă a pus şi dalele din faţa Casei de Cultură. În Casa de 
Cultură s-a scos parchetul de lemn şi s-a pus parchet laminat de 6 mm. D-l Ciuciulete întreabă:„Cât 
aveţi impresia, d-le primar şi d-le viceprimar, că o să vă mai bateţi joc de oraşul Jimbolia?”. În parc 
aleile nu s-au curaţat şi nivelat, printre dale iese iarba. Trebuia nivelat şi pus un strat de nisip.

D-l Ciuciulete mai întreabă de ce nu s-a făcut o informare asupra rezultatelor controlului 
Curţii de Conturi, atât la primărie, cât şi la Peisaj Hosta?

Ca o informare, d-l Ciuciulete spune că, acum aproximativ două săptămâni, în parcul din faţa 
Primăriei au fost prinşi 2 copii de 15 ani cu droguri (canabis) în ghiozdan.

În ceea ce priveşte Şcoala de pe str. Lorena, precizează că WC-urile sunt într-o stare avansată 
de degradare, nu e normal ca acolo să meargă copii de 7 ani. După ce a fost trasă canalizarea, au 
rămas găuri pe unde acum circulă şobolanii.

D-l Ciuciulete spune că în oraş a fost înfiinţată o asociaţie a ţăranilor şvabi din Jimbolia, dar 
cei care fac parte din această asociaţie sunt de naţionalitate maghiară, nu este niciun german.

D-l Ciuciulete spune că este un lucru bun că s-a ţinut cont de ceea ce s-a discutat la şedinţa 
anterioară, şi anume că s-a făcut curaţenie unde au fost plopii, pe terenul firmei Fagi. Mai precizează 
că mai sunt locuri unde trebuie facută curăţenie, de exemplu oamenilor de pe Str. Spre Vest „le intră 
şerpii în casă”.

Ia cuvântul d-l Boldor care precizează că în parcul din spatele parcului s-au investit 400 de 
mii de Euro, dar e vorba de bani europeni. Recepţia a fost făcută de Comisia Europeană. Au venit trei 
femei, care au măsurat şi au recepţionat lucrările, apoi au predat către primărie. La fel s-a întâmplat şi 
la Casa de Cultură. Nu s-a aprobat cheltuiala cu parchetul de lemn, noi nu am avut niciun cuvânt de 
spus, nu noi am organizat licitaţiile, nu noi am făcut recepţiile. D-l Boldor precizează că e conştient 
de viciile de la parc, dar s-a insistat asupra drenajului apei, altfel parcul era acoperit cu apă.

Intervine d-l Ciuciulete care precizează că aceste nereguli trebuiau sesizate în scris la 
Ministerul Dezvoltării, nu e normal ca bordurile sa fie puse la această înălţine.

D-l Boldor spune că se lucrează la această problemă, se cară pământ.
Intervine d-şoara Cîrlig care întreabă dacă lucrările mai sunt în garanţie? Dacă da, să se 

constate aceste vicii şi să se sesizeze firma care a efectuat lucrările.
D-l Boldor spune că nu e nimic surpat, se vor face lucrările necesare.
D-l Ciucielete spune că nu trebuia trimis nimeni la recepţia lucrărilor.
D-l Boldor spune că s-au făcut sesizări în legătură cu parchetul din Casa de Cultură.
D-l Ciuciulete propune să punem parchetul vechi de lemn peste cel laminat.
D-l Boldor spune că parchetul vechi a fost foarte degradat, nu se mai poate folosi.
D-l Boldor spune că dalele din curtea Casei de Cultură vor fi scoase pentru a se face 

branşamentul la energie electrică.
În ceea ce priveşte Raporturile Curţii de Conturi, acestea pot fi consultate la primărie şi la 

Peisaj Hosta, sunt foarte voluminoase. Cei interesaţi să le consulte şi apoi să se vină în şedinţa de 
consiliu să se discute.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
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D-l Boldor spune că d-na Groza, inspector la Serviciul Contabilitate va prezenta situaţia 
cheltuielilor efectuate cu ocazia Zilelor Jimboliene.

Ia cuvântul d-na Groza care precizează că s-a încasat suma de 81.300 lei de la tarabagii 
(31.975 lei) şi din sponsorizări astfel: Retim (10.000 lei), CRH ( 8.000 lei), Kerakit (8.000 lei), 
Kabelconfection (7.000 lei), Sumida (4.000 lei), Superconstruct (4.000 lei), Faulhaber Motors (2.200 
lei), Hydroelectric (2.125 lei), Smithfield Ferme (2.000 lei), Tiucă Construct (1.000 lei) şi 
AQUATIM (1.000 lei).

Din suma totală încasată s-a facturat la firma Mabel Concert suma de 53.330.76 lei pentru 
concertul susţinut de Ştefan Bănică Junior , iar la Organizaţia Internaţională a Românilor s-a facturat 
suma de 27.125 lei pentru spectacolul folcloric.

Se trece la Diverse:
D-l Postelnicu spune că la Blocul ANL de pe str. Mărăşeşti nr. 14 se lasă betonul, nu se mai 

poate intra cu maşina Retim-ului.
D-l Ciuciulete întreabă ce se întâmplă cu terenul de fotbal de la Clarii Vii?
D-l Boldor spune că se va ştii soluţia în jurul datei de 1 octombrie. Constructorul a cerut 

fonduri suplimentare, consideră că terenul este foarte jos şi trebuie ridicat nivelul cu 20-30 cm. Dacă 
nu primeşte suplimentarea de fonduri, va trebui să se încadreze în suma iniţală. Mai trebuie făcută 
împrejmuirea şi pus gazonul artificial.

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Bill 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,
Boldor Augustin

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 


nr. 38/15.08.2000

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul 7474 din 26.09.2011  al Serviciului Urbanism prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 38/15.08.2000;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE 


Art. 1. – Se modifică art. 1, care va avea următorul cuprins:


„Art. 1. - Se interzice accesul mijloacelor de transport (auto şi hipo) în câmp, între orele 21.00 şi 06.00, în perioada 15.08-31.10 a fiecărui an.”


Art. 2. - Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins:


„Art. 3. – Toate atelajele şi mijloacele de transport care vor fi găsite cu produse agricole sustrase de pe câmp vor fi confiscate, iar deţinătorii acestora vor fi sancţionaţi cu amenda contravenţională în sumă de 50 lei.”


Art. 3. - Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:


„Art. 4. – În perioada 15.08 – 31.10 a fiecărui an societăţile comerciale agricole şi persoanele fizice care deţin suprafeţe de teren mai mari de 10 ha, au obligaţia să-şi angajeze paznici care vor fi instruiţi de Poliţia Oraşului Jimbolia.”


Art. 4. - Se modifică art. 5, care va avea următorul cuprins:


“Art. 5. – Se interzice ciculaţia şi păşunatul animalelor pe timp de noapte între orele 21.00 – 06.00.”

Art. 5. - Se modifică art. 6, care va avea următorul cuprins:


„Art. 6. – Animalele găsite la păşunat pe suprafeţele agricole, fără acceptul proprietarilor acestora vor fi reţinute, percepându-se taxă de gloabă pe cap de animal, iar proprietarii acestora vor fi sancţionaţi cu amenda contravenţională în sumă de 100 lei.”

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character compensatoriu 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


Nr.  171  din 29 septembrie 2011   

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                         Boldor Augustin

 CONTRASEMNEAZĂ 





SECRETAR,






 Niţoi Ionel 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind însuşirea raportului de evaluare privind imobilul comercial – ciupercă,


situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând referatul 7480/26.09.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu,


resurse umane prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare privind imobilul comercial – ciupercă, situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu întocmit de către SC ”CONFIDENT MANAGEMENT CONSULTING” S.R.L., imobil ce aparţine domeniului privat al oraşului şi a fost solicitat spre închiriere; 



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul comercial – ciupercă, situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu, după cum urmează:


		Nr.crt.

		Denumirea 


proprietarului

		Adresa imobilului

		Nr.


CF

		Nr.


topo

		Data întocmirii raportului de evaluare 

		Număr de inventar 

		Supraf. Utilă 

		Valoarea estimată de piaţă



		

		

		Obiectivul construit

		

		

		

		

		Suprafaţa Construită

		



		1.

		Oraşul Jimbolia

		Jimbolia, str. T. Vladimirescu

		

		

		02.09.2011

		1.000

		9,62 mp

		19.000 lei



		

		

		Spaţiu comercial - ciupercă

		

		

		

		

		13,85 mp

		





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


· Serviciului Administraţie Publică Locală;


· Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane;


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale.
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CONTRASEMNEAZĂ,







       SECRETAR,







       Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea transformării pe perioadă determinată a 

postului, poz. 157 din Statul de funcţii, contabil IA, în muncitor necalificat la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 7479 din 26.09.2011 al Serviciului buget, 


contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea pe perioadă determinată, până la data de 09.06.2012, a postului, poz. 157 din Statul de funcţii, contabil IA, în muncitor necalificat la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia;


 
 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. ”b”, 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 transformarea, pe perioadă determinată, până la data  de 09.06.2012, a postului, poz. 157 din Statul de funcţii, contabil IA, în muncitor necalificat la Spitalul Dr.Karl Diel Jimbolia.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Compartimentului administraţie publică locală ;


· Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului


Local Jimbolia pentru a face parte din Consiliul de Administraţie 


al Clubului Copiilor Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 7461 din 26 septembrie 2011 al Serviciului Administraţie Publică Locală prin care se propune desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de administraţie al Clubului Copiilor Jimbolia;


Ţinând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi  a normelor metodologice de funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 , alin. (9) şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se desemnează d-na Csutak Barbara Matilda  pentru a face 


parte din Consiliul de administraţie al Clubului Copiilor Jimbolia.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- unităţilor de învăţământ;


- celor prevăzuţi la art.1

Nr.  174    din 29 septembrie  2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










        Boldor Augustin
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SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE


privind  aprobarea ocupării prin concurs a posturilor vacante unice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 7521 din 27.09.2011 al Serviciului buget, contabilitate, 


patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea ocupării prin concurs a posturilor vacante unice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în vederea obţinerii avizului favorabil al Guvernului;




Ţinând cont de prevederile art. 22 din OUG nr. 34 din 11.04.2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, 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 ocuparea prin concurs a următoarelor posturilor vacante unice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, după obţinerea avizului favorabil al Guvernului:


· Contabil şef – 1 post


· Contabil – 1 post


· Chinetoterapeut – 1 post


· Instructor de ergoterapie – 1 post


· Asistent medical – 1 post


· Asistenţi sociali – 2 posturi


· Ajutor bucatar – 1 post


· Infirmiere – 4 posturi


· Îngrijitoare – 3 posturi


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


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


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;


· Compartimentului administraţie publică locală ;


· Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
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