
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii  
pe anul 2013 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 371 din 17 ianuarie 2013 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de funcţii 
pentru anul 2013 ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de specialitate al 
primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual:  Cabinetul primarului, Serviciul 
Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Social şi Administraţie Publică Locală, Arhitect Şef, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciul Integrare Europeană, Relaţii 
Internaţionale şi Relaţii Publice, Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane, 
Compartimentul Audit Intern; Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor, 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Cultură şi Activit ăţi Sportive, Centrul de zi 
pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Transport şcolar şi local, precum şi activităţi 
autofinanţate: Copiat acte, Piaţa; 

Având în vedere adresa nr. 702/S3/21.12.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
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, Legii nr. 
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice şi ale Legii 
nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37 
din 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

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 2013,  conform anexelor 1-17 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 239 din 
19.12.2012 se abrogă. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea unor elemente de reglementare – permisiuni si restricţii  ce decurg 
din autorizarea şi realizarea obiectivului de investiţie “Parc eolian Jimbolia” şi 
preluarea acestora în noul PUG reactualizat al oraşului Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 554 din 24.01.2013 al Serviciului Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului şi Registrul Agricol prin care  se propune adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea unor elemente de reglementare – permisiuni si restricţii  ce decurg din autorizarea şi 
realizarea obiectivului de investiţie “Parc eolian Jimbolia” şi preluarea acestora în noul P.U.G. 
reactualizat al oraşului Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 45 şi art. 115 alin. 
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă elementele de reglementare – permisiuni si restricţii  ce decurg din 
autorizarea şi realizarea obiectivului de investiţie “Parc eolian Jimbolia” care vor permite 
identificarea  posibilităţilor de dezvoltare a localităţii în zona Clarii Vii din extravilan 
Jimbolia, conform documentaţiei ataşate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă preluarea elementelor de reglementare - permisiuni si restrictii ce 
decurg din autorizarea si realizarea obiectivului de investitie  “Parc eolian Jimbolia”  în noul 
Plan Urbanistic General  al oraşului Jimbolia (PUG reactualizat). 

Art. 3. – Se aprobă instituirea, în interiorul zonei aferente parcului eolian,  a unor  
zone de protecţie şi de siguranţă conform Anexei nr.1 la Ordinul 49/2009, al Legii energiei nr. 
123/10.07.2012 şi a documentatiei tehnice anexate prezentei, după cum urmează: 

a) Distanţe de protecţie faţă de alte centrale electrice eoliene: 7 diametre de rotor 
pe direcţia vântului dominant şi 4 diametre de rotor pe celelalte direcţii şi se referă 
strict la noile turbine eoliene ce vor fi amplasate în această zonă. 
b) Distanţa de siguranţă faţă de zone de locuit: reprezentând un cerc cu raza de 3 
înălţimi de turbină şi este stabilită în conformitate cu Ordinul ANRE 
c) Zona de lucru a rotorului – reprezentând zona survolată în aer de palele 
turbinelor şi fiind un cerc cu raza egală cu lungimea palei. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefecturii – judeţul 
Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- SC Compania Eoliană SA 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului 
minim garantat pentru anul 2013 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 137 din 08 ianuarie 2013 al Biroului 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 
pentru anul 2013; 

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, 
pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Biroului social. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul  
2013, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 497 din 22 ianuarie 2013 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 2013, personal contractual, 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 pentru anul 2013, 

personal contractual, 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 controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

umane. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 496 din 22 ianuarie 2013 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu 
lunar de întreţinere la Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia, în sumă de 716 lei, 
începând cu luna februarie 2013; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2, art.  
45 şi art.115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
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 716 lei, începând 
cu data de 1 februarie 2013. 

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, în limita stabilită de acesta. 

Art. 3. – Cu data de 01.02.2013 se abrogă HCL nr. 26/26.01.2012. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală:; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Dr. 
Karl Diel Jimbolia  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 115 din 14.01.2013 al Biroului Social prin care se propune 

aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 174 alin. (5) al Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi prevederile Cap. III, pct. 2, lit. c din HG nr. 562/2009 
privind aprobarea strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate; 

Ţinând cont de avizul favorabil al Ministerului Sănătăţii - Direcţia organizare şi 
politici salariale; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi 
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Dr. 
Karl Diel Jimbolia, în sensul că: 
 „Secţia pneumologie – 25 paturi, din care compartiment TBC – 20 paturi” 
 Se inlocuieşte cu  
 „Secţia pneumologie – 25 paturi, din care compartiment TBC – 15 
paturi” 
 Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
managerul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş ; 

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

- Biroului Social; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea transformării, pe perioadă determinată, a trei posturi 
temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora 
la consurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 429 din 21.01.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării, pe perioadă 
determinată, a două posturi temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi 
scoaterea acestora la consurs; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii şi prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa 
data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si 
personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile 
din sistemul sanitar; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi 
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se aprobă transformarea pe perioadă determinată a trei posturi 
temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- un post temporar vacant, din asistent medical generalist, poz. 189 din 
Statul de funcţii , în registrator medical, până la data de 18.06.2013 

- un post temporar vacant, din asistent medical generalist, poz. 13 din 
Statul de funcţii , în infirmier ă, până la data de 03.01.2014. 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor prevăzute la art. 1. 
 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe uzate pentru anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10034 din  20.12.2012 al Serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal 
întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare şi valorificare a obiectelor de 
inventar şi a mijloacelor fixe uzate pentru anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 
909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000; 

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 aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii 
de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate pentru 
anul 2011, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Jimbolia 
pentru a face parte din Consiliul Etic al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 336 din 21.01.2013 al Biroului Social prin care se propune 
desemnarea d-şoarei Filip Mihaela Adriana, consilier juridic, pentru a face parte din 
Consiliul Etic al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 185 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1209/2006; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi 
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se desemnează d-şoara Filip Mihaela Adriana, consilier juridic, 
pentru a face parte din Consiliul Etic al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 
 Art. 2.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş ; 

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

- Biroului Social; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
  privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate 

publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 443/22.01.2013 al serviciului buget, contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind 
includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate publică) a 
Contractului de delegare de gestiune a serviciiilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă  includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri  

proprietate publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciiilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare, după cum urmează: 
Nr. 
Crt.  

Cod. 
Clas. 

Gr. Denumirea mijlocului fix, adresa clădirii Valoare de 
inventar 

– lei – 
0 1 2 3 4 
1. 1.8.6. 1 Branşament apă – str. Ion Vidu, nr. 56, 

Jimbolia 
300 

   Total 300 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală,  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- SC AQUATIM SA 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 ianuarie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
D-l Postelnicu, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din cei 17 consilieri 

în funcţie sunt prezenţi 17. 
În continuare d-l Postelnicu prezintă: 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2013. 
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din nomenclatorul stradal a străzii Arena 

Ceramica în Stadionul Unirii.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal – Parc Eolian în oraşul Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 2012. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, pentru anul 2013, la 

Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la  Căminul pentru 

persoane vârstnice Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel 

Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi, pe perioadă determinată, şi 

scoaterea acestora la concurs, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 

casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate, pentru anul 2011, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-şoarei Filip Mihaela Adriana,  pentru a face parte din 
Consiliul Etic al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

11. Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe anul 2012. 
12. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
13. Probleme ale Primăriei. 
14. Diverse.            
Şi solicită completarea acesteia cu: 

        1. Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate  
            publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi  
            canalizare 

 
Conform HCL nr. 229 din 07.12.2012 preşedinte de şedinţă este d-l Bâcă Ioan. 
D-l Bâcă supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Bâcă supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară 19 decembrie din 2012 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 31 decembrie 2012 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 9 ianuarie 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
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D-l Bâcă prezintă referatul aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2013. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu întreabă dacă pe statele de funcţii apar salariile brute? 
D-l Niţoi spune că este vorba de salariul brut. 
D-na Ferescu solicită de la d-l primar o informare cu privire la consilierii aleşi, spune că a mai 

apărut o doamnă şi întreabă cu ce se ocupă? 
D-l Primar spune că d-na secretară va intra în concediu de maternitate, dar postul nu poate fi scos 

la concurs numai în acel moment. Pentru a putea prelua din timp şi pentru a fi instruită a fost angajată d-na 
Petrescu pe funţia de consilier primar. 

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

HOTĂRÂREA NR. 2 
 
D-l primar spune că punctul 2 de pe ordinea de zi nu se discută, s-a constatat faptul că este nevoie 

de un aviz al Consiliului Judeţean pentru schimbarea denumirii unei străzi. 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea unor elemente de reglementare – permisiuni si 
restricţii  ce decurg din autorizarea şi realizarea obiectivului de investiţie “Parc eolian Jimbolia” şi 
preluarea acestora în noul PUG reactualizat al oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Primar spune că pe ordinea de zi era trecut ca şi punct aprobarea PUZ contruire parc eolian. S-

a discutat cu d-na architect şef a Consiliului Judeţean care spune că, pentru lucrările care se vor realiza nu e 
nevoie de PUZ. 

Reprezentantul SC EOLIANA prezintă proiectul Parc Eolian în oraşul Jimbolia. 
D-l Niţoi spune că d-na arhitect a Consiliului Judeţean trebuie să răspundă în scris şi să motiveze 

de ce nu e nevoie de PUZ. 
D-l Meszaros spune că acum 1 an “am” demarat construirea unui parc fotovoltaic în Jimbolia. 

“Am” fost la Consiliul Judeţean şi “ni” s-a spus că ei nu au nicio obligaţie, că oraşul Jimbolia hotărâşte 
construirea şi amplasarea parcului. La Grabaţ, unde s-a depus un proiect similar, Consiliul Judeţean aprobă 
pentru că la Grabaţ nu este arhitect şef. Mai spune că “am” depus solicitare de obţinere a certificatului de 
urbanism la Primaria Jimbolia şi “ni” s-a cerut PUZ, “am” cheltuit mulţi bani pentru PUZ. Întreabă de ce la 
acestă firma acum nu mai trebuie PUZ? 

D-l primar spune că eolienele ocupă aproximativ 1000 mp, iar fotovoltaicele se întind pe hectare, 
suprafeţele sunt mult mai mari. 

D-l Tinei îl întreabă pe d-l Meszaros: “aţi spus am, cine am?” 
D-l Meszaros spune că este o firma germană care a depus proiectul. 
D-l Tinei întreabă dacă d-l Meszaros nu trebuia să se abţină când s-a votat hotărârea de consiliu de 

aprobare a parcului fotovoltaic, nu era în conflict de interese? 
D-l Meszaros spune că este translator pentru firma din Germania, şi în acest fel a aflat de 

problemele pe care le-a ridicat. 
Reprezentantul SC EOLIANA spune că şi această firma a făcut PUZ, au făcut cheltuieli, acum s-a 

aflat că nu e nevoie de PUZ. 
D-l primar spune că, Consiliul Judeţean a refuzat să avizeze PUZ-ul, susţin că nu există 

obligativitate legală. 
D-l Kaba întreabă dacă s-a dat un răspuns scris din partea Consiliului Judeţean, că nu e nevoie de 
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PUZ? Spune că acest lucru ar uşura misiunea arhitectului şef din Jimbolia, care, de câţiva ani are o 
nesiguranţă referitor la această problemă, trebuie sau nu PUZ. 

D-l primar spune că a fost o convorbire telefonică cu arhitecta Consiliului Judeţean. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 3 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 
2013. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 4 
 

 D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, pentru 
anul 2013, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Kasa spune că ar trebui să se prezinte consiliului local un tabel cu persoanele care ocupă 

diverse funcţii în unităţile care sunt subordonate consiliului local. 
D-l Tinei precizează că pentru şedinţa următoare să se prezinte consilului local statul de funcţii 

nominal al Căminului de bătrâni. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR. 5 

 
  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la  

Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei întreabă care este contribuţia Consiliului Judeţean? 
D-na Mihaela Petraru, contabil al Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia, spune că acest 

cost a fost calculat conform legislaţiei în vigoare, se iau în calcul cheltuielile efectuate în anul anterior 
pentru bunuri şi servicii, reparaţiile curente, hrana, nu se prevede care sunt contribuţiile Consiliului Local 
sau ale Consiliului Judeţean. 

D-na Patrolea, director al Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia, spune că beneficiarii 
căminului, din momentul în care sunt internaţi, plătesc o contribuţie lunară de întreţinere. Aceasta nu se 
plăteşte la fel, cei care au aparţinători plătesc această sumă integral, cei care nu au aparţinători plătesc 60% 
din pensie, iar cei care nu au nici pensie, nici aparţinători, nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta 
fiind asigurată din bugetul local sau judeţean. 

D-l Niţoi roagă participanţii la şedintă să nu facă dialog, pentru că nu se poate consemna în 
procesul verbal. 

D-na Petraru spune că transferul Consiliului Local este de 64.695 lei, transferul Consiliului 
Judeţean este de  700.000 lei, veniturile proprii încasate din aceste contribuţii sunt de 528.102 lei. Aportul 
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Consiliului Local este foarte mic faţă de nevoile instituţiei. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 6 

 
  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea modific ării structurii organizatorice a 

Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 7 
 

  D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea transform ării unor posturi, pe perioadă 
determinată, şi scoaterea acestora la concurs, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu întreabă dacă au fost iniţial scoase la consurs posturile de asistente medicale de care 

se susţine că nu mai este nevoie. 
D-l Kasa întreabă dace este adevărat că în cadrul unui spital se poate bloca un post care a fost 

ocupat de un personal care a plecat sau s-a retras? 
D-l Ni ţoi spune că în momentul în care se vacantează, postul se blochează, este o procedură de 

urmat pentru a putea debloca posturile. 
D-l Kasa spune că din câte a înţeles sunt 26 de posturi blocate la spitalul din Jimbolia. 
D-şoara Cîrlig spune că sunt 26 de posturi vacante, din care 20 de posturi personal sanitar si 

auxiliar sanitar  şi 6 posturi de întretinere şi TESA. 
D-şoara Cîrlig spune că la Jimbolia, este mare nevoie de asistente, nu se pune problema să  se 

transforme aceste posturi pentru că nu e nevoie de asistente, se transformă aceste posturi pentru că nu sunt 
asistente medicale calificate în oraş, nu există cerinţe. S-a ajuns la acest compromis, de a transforma aceste 
posturi pe perioadă nedeterminată, în idea de a coopta elevele de la şcoala postliceelă sanitară din cadrul 
liceului, în felul acesta putând să le formăm pe perioada de şcolarizare, iar după absolvire să ocupe 
posturile de asistente. D-şoara Cîrlig spune că este vorba de o transformare pe perioadă determinată, 
posturile sunt vacante pe perioadă determinată, pe baza unor cereri de suspendare a contractului de muncă 
pentru a pleca la muncă în trăinătate. Trebuie să aprobăm aceste cereri, pentru că altfel îşi dau demisia şi 
astfel se blochează posturile. Din aceste motive se fac aceste compromisuri, pentru a putea continua 
activitatea. 

D-l Prscina întreabă care este diferenţa între faptul că se aprobă cererile de plecare sau că nu se 
aprobaţi, şi aceştia îşi dau demisia? 

D-şoara Cîrlig spune că, dacă postul se vacantează prin demisie acesta se blochează, dacă este 
vacant pe perioadă determinată, se poate angaja cineva în loc. 

D-l Kasa propune să se scrie rapoarte către Cosiliul Judeţean, către Ministerul Sănătăţii, către 
presă, şi chiar către Uniunea Europeană, probabil în această situaţie sunt sute de spitale din ţară.  

D-l dr. Costea spune că la spitalul Judeţean este un deficit de 100 de asistente, mai spune că 
infirmierele se formează, dar pentru posturile de asistente este nevoie de diplome de studii. 

D-l Costea spune, că asistentele sunt cele mai chinuite în spitale, lucrează sute de ore suplimentare 
pe an, care nu se pot  plăti, deci este o muncă voluntară. 

D-şoara Cîrlig spune că este o excepţie de la blocarea posturilor, aşa numitele posturi unice. 
D-l Costea spune că posturile medicilor specialişti sunt considerate posturi unice, dacă pleacă 
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medicul dermatolog ai voie să angajezi altul în loc, dacă ai doi medici dermatologi, şi pleacă unul dintre ei, 
atunci trebuie să se lucreze cu cel care rămâne. 

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

HOTĂRÂREA NR. 8 
 

  D-l Bâcă prezintă referatul aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii 
de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate, pentru anul 2011, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Ciuciulete întreabă dacă a avut loc în fapt această casare de bunuri materiale, unde s-a 

desfăşurat şi de ce nu s-au făcut casări în ultimii 16 ani? 
D-şoara Cîrlig spune că a mai fost o acţiune de casare în anul 2010, înainte de trecerea spitalului la 

Consiliul Local. Valoare casărilor a fost de aproximativ 465 mii lei. De 16 ani sunt bunurile scoase la 
casare, majoritatea provin din donaţii.  

D-l Ciuciulete spune că lucrurile nu par deloc clare. S-a spus că s-au adus ajutoare din Germania. 
Unele sunt într-adevăr dupa 1989, altele sunt însă mai vechi, de ce nu au fost casate în 2010? 

D-şoara Cîrlig spune că nu au fost propuse la casare . anual se fac propuneri de casare de către 
gestionar. 

D-l Ciuciulete  spune că propunerile de casare nu se fac de către gestionar, se fac de către comisia 
care a făcut inventarierea bunurilor. 

D-şoara Cîrlig spune că gestionarul ştie de care bunuri mai are nevoie, de care se mai poate folosi, 
de care se poate lipsi şi le propune spre casare. Spune că acţiunile de casare de la Spital se fac conform 
legii. 

D-l Ciuciulete spune că o acţiune de casare nu se face într-un interval aşa mare de timp, 
02.02.2012-30.11.2012. În urma inventarierii bunurilor materiale se fac anumite propuneri de casare. 
Casarea se face în locuri special amenajate, şi spune că este sigur că nu s-au luat materialele de la Otelec şi 
s-au adus în Jimbolia la Spital. 

D-şoara Cîrlig spune că exact aşa s-a facut. Firma care s-a ocupat de preluarea bunurilor s-a 
plimbat prin toate satele şi le-a adus la cântărit în Jimbolia. 

D-l Ciuciulete întreabă unde s-a făcut în fapt casare? 
D-şoara Cîrlig spune că la Spital în Jimbolia. 
Intervine d-l primar care spune că aceste probleme trebuiau rezolvate în şedinţa comisiei 

economice. 
D-na Ferescu  spune că mai e o singură problemă, ea se referă la sume, sume care astronomice par 

pentru consilieri la momentul evaluării şi valoarea recuperată mică în momentul reciclării. Aici este dubiul 
foarte mare, practic patrimoniul se diminuează cu o valoare foarte mare şi recuperarea e derizorie. 

D-şoara Cîrlig dă exemplul unui ecograf sau electrocardiograf care are anumită valoare. Spune că 
acest bun a intrat într-un process de reevaluare în 2003. La reevaluare, aplicându-se indicii de corecţie, a 
reieşit valoarea asta astronomică care s-a înregistrat în inventar. Mai spune că din asemenea aparate nu ai ce 
să recuperezi, e o carcasă de plastic, cu câteva butoane de fier sau tablă şi în interior sunt nişte circuite 
electrice. Deci rezultă practic o cantitate mică de deşeuri care pot fi valorificate. Mai spune că sunt mai 
multe exemple de echipamente medicale, care dezmembrate nu produc kg de deşeuri care, fiind 
valorificate, să aibă o valoare foarte mare. Valoare de inventar este într-adevăr mare, dar asta a rezultat în 
urma reevaluarilor. 

D-na Ferescu întreabă cum s-a stabilit valoare de inventar la bunurile primite ca donaţii, acestea 
sigur nu au venit cu factura. 

D-şoara Cîrlig spune că valoare de inventar a bunurilor este cea indicată de preţul pieţei, ţinându-
se cont de vechimea aparatului. 
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D-na Ferescu spune că poate acolo s-a greşit, pentru că sumele sunt foarte mari. 
D-l Tinei spune că pe liste apar 3 „electrocardiograme”, unul la Jimbolia, unul la Comloşul Mare 

şi unul la Uivar, două au aceeaşi valoare, iar al treilea are o valoare mult mai mare şi întreabă de unde e 
această diferenţă? 

D-şoara Cîrlig spune că depinde de valoarea lor iniţială şi de valorile rezultate la reevaluări, poate 
unele au trecut printr-un process de reevaluare, iar altele prin două. 

D-l Ciuciulete întreabă de ce aceste materiale nu au fost casate în 2010, sunt bunuri din 1982, de 
ce se vine în anul 2013 cu o casare de  13 miliarde? Ce fel de casare s-a făcut în 2010, dacă aceasta e 
perfectă? D-l Ciuciulete spune că trebuie să participle cineva din Consiliul Local la casările viitoare. 

D-şoara Cîrlig spune că există suspiciunea că aceste bunuri nu au mai existat şi acum s-a hotărât 
casarea lor şi spune că s-a făcut un program de depunere a bunurilor din magazii, care s-au transportat şi s-
au dat la valorificare. Acum au fost propuse spre casare, acum s-au casat, acum s-au valorificat. Spune că 
degeaba deranjează perioada mare de casare, de 6 luni, aşa s-a derulat casarea. Comisia desemnată de 
preluarea acestor bunuri s-a dus la fiecare gestionar, a identificat bunurile propuse spre casare, a verificat 
dacă bunurile îndeplinesc condiţiile de casare din punct de vedere material şi contabil, a făcut fişe de 
constatare. În cazul echipamentelor medicale sunt firme specializate care spun dacă acestea mai pot fi 
folosite. Când e gata lista cu bunurile care într-adevăr îndeplinesc condiţiile de casare se contactează firme 
pentru preluare. Preluarea deşeurilor a durat 2 luni pentru că au tăiat şi dezmembrat bunurile pentru 
valorificare. 

D-l Ciuciulete spune că pentru fiecare mijloc fix trebuie să existe cărţi tehnice, unde se trece data 
reviziei tehnice, data reparaţiilor, firma care a făcut reparaţiile, aceste cărţi tehnice trebuiau ataşate. 

D-şoara Cîrlig spune că procedura de casare de la Spital din punct de vedere legal  s-a desfăşurat 
întocmai, că este răspunderea spitalului de modul în care aceasta s-a desfăşurat. Faptul că sunt suspiciuni e 
dreptul fiecaruia. 

D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  15 voturi “pentru” şi 2 
“abţineri” (d-na Ferescu şi d-l Tinei) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 9 
   

  D-l Bâcă prezintă referatul desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Jimbolia 
pentru a face parte din Consiliul Etic al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei spune că d-şoara Filip nu este reprezentant al Consiliului Local. 
D-l Niţoi spune că este o propunere a executivului, este un proiect de hotărâre, dacă consiliul local 

nu este de acord, să facă altă propunere. 
D-l Tinei spune că ar fi trebuit să fie consultaţi, nu să fie puşi în faţa faptului împlinit. 
D-na Ferescu spune că după logica formulării, ar trebui să fie unul dintre consilieri. 
D-l Ni ţoi spune că nu trebuie să fie un consilier, se poate numi un reprezentant al Consiliului 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 10 
 
D-şoara Cîrlig prezintă raportul de activitate al Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia pe anul 2012. 
Precizează faptul că, din punct de vedere al structurii organizatorice Spitalul funcţionează cu un 

număr de 125 de paturi, are 196 de posturi aprobate, din care ocupate sunt 166 posturi, 26 de posturi fiind 
vacante. 

În ceea ce priveşte contractul cu casa de asigurări de sănătate, veniturile înregistrate în anul 2012 
au fost de 6.558.228 lei, şi cele realizate au fost de 7.672.006 lei. Este o diferenţă de 1.113.778 lei, rezultată 
din cele 622 de servicii medicale realizate peste contractul cu casa. 
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Este o situaţie total ingrată, e o problemă pentru că numărul serviciilor medicale contractate cu 
casa este într-o continuă scădere, iar numărul celor nedecontate este în creştere. La nivelul Spitalului s-a 
luat decizia de a fi foarte atenţi la internarea pacienţilor, de a limita şi chiar de a elimina internările 
nejustificate, tocmai pentru a recupera din această diferenţă. 

Pe de altă parte, la numărul de paturi pe care îl are spitalul, nu avem un grad de ocupare foarte 
bun. Astfel riscăm să se diminueze indicatorul de grad de ocupare. 

Pentru derularea proiectului European s-a primit finanţare de la bugetul local de 194.463 lei, de la 
bugetul de  stat suma de 210.159 lei, rambursare de la UE în sumă de 261.500 lei ş contribuţia proprie de 
32.297 lei. 

Spitalul a încheiat anul cu un sold la debitor de 607.940 lei. 
Din punct de vedere al planului de investiţii, anul trecut Consiliul local a participat cu suma de 

26.000 lei, din care 15.000 lei pentru reparaţii capitale la centrala termică, şi 11.000 lei pentru 
achiziţionarea sistemului de supraveghere video pentru seră. Restul achiziţiilor au fost suportate din venituri 
proprii. 

În şedinţa din decembrie a fost prezentat inventarul pe anul 2012, care a fost realizat în 
conformitate cu legea. 

D-na Ferescu întreabă dacă, în urma inventarului, trebuie să ne aşteptăm la o listă de bunuri 
propuse spre casare? 

D-şoara Cîrlig spune că este o lista cu bunuri propuse spre casare. 
D-na Ferescu întreabă când va avea loc casarea? 
D-şoara Cîrlig spune că, pentru a face casare trebuie să se adune mai multe materiale, procedura 

este foarte stufoasă, spune că nu va mai dura 15 ani, dar trebuie să aştepte vreo 2-3 ani pentru a se aduna 
mai multe materiale. 

D-na Ferescu spune că trebuie păstrate procesele verbale de casare si propunerile, pentru a se 
putea justifica mai bine pe viitor. 

D-şoara Cîrlig spune că aceste procese verbale se păstrează. 
D-l Kaşa întreabă cum este îngreunată activitatea spitalului prin lipsa celor 26 de cadre? 
D-şoara Cîrlig spune că este îngreunată, şi că personalul existent trebuie să facă ore suplimentare, 

care nu pot fi plătite. 
D-l Kasa întreabă dacă este posibilitatea legală de a face referate către diferite instituţii pentru a 

obţine ajutor în această materie? 
D-şoara Cîrlig spune că se fac astfel de adrese şi de referate. 
D-l Kasa propune să se adune un dosar cu părerile tuturor instituţiilor sanitare din judeţ pentru a-l 

înainta forurilor superioare. 
D-l Costea spune că, de câţiva ani, se duce o politică prin care se îngreunează activitatea spitalelor 

an de an, după principiul “scapă cine poate”. Se blochează posturi, se pierde oameni care sunt necesari 
pentru desfăşurarea activităţii., în fiecare an, contractul cu casa este diminuat cu 10% faţă de anul 
precedent, ca număr de servicii medicale. Dacă avem un contract de 5000 de cazuri şi realizăm 6000, se 
plătesc 5000 cât a fost contractat, dacă se fac numai 4000, atât se decontează. 

Dacă se reduc internările, dacă se refuză pacienţi, se reduce un alt indicator, indicele de ocupare a 
paturilor, care spune câte zile pe an spitalul trebuie să fie ocupat. Dacă scade mult acest indice, la evaluări  
se va spune că nu este adresabilitate, că sunt suficiente cazuri, şi se riscă “amputarea paturilor”. 

D-l Prcsina spune că asupra fiecarei propuneri din partea spitalului planează o suspiciune şi 
solicită mai multă obiectivitate. Spune că, în ceea ce priveşte operaţiunea de casare, pentru a nu mai fi 
probleme şi discuţii pe viitor, ar trebui să participe un consilier. 

D-l Primar propune ca d-l Ciuciulete să participe la procesul de inventariere şi casare de la spital şi 
să facă parte din comisia de inventariere de la Spital, propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l primar revine asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea d-şoarei Filip Mihaela pentru 
a face parte din Consiliul Etic al Spitalului, şi întreabă consilierii dacă au o altă propunere. Spune că pentru 
a nu fi suspiciuni şi să nu se mai spune că sunt puşi în faţa faptului împlinit, pot propune altă persoană. 

D-l Bâcă spune că acest proiect a fost votat în varianta propusă. 
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D-şoara Cîrlig spune că dincolo de toate aceste discuţii, e un lucru bun că consilierii sunt 
preocupaţi de soarta spitalului. Precizează că Consiliul local are 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie 
al spitalului, primarul are reprezentant în Consiliul de administraţie, la fel sunt reprezentanţi în toate 
comisiile de la nivelul spitalului, va fi din acest moment un reprezentant şi în comisia de inventariere şi 
casare şi spune că din partea spitalului este toată deschiderea. Propune însă să fie lasată deoparte orice 
prejudecată, orice antipatie, orice subiectivism şi să se judece activitatea Spitalului la rece, total obiectiv.  

D-şoara Cîrlig spune că în 14 martie va fi închiderea oficială a proiectului cu spitalul din Szentes, 
la care vor fi invitaţi. În urma acestui proiect, spitalul din Jimbolia s-a ales cu o sală de operaţii foarte bine 
pusă la punct din toate punctele de vedere.  

Dşoara Cîrlig spune că anul viitor Spitalul trebuie reacreditat, o să fie mult de lucru, şi orice ajutor 
este binevenit.  
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri  
proprietate publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi canalizare. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 11 
 

Se trece la Probleme ale primăriei : 
 D/l primar prezintă adresa d-lui Valeri Robert, care a deschis restaurantul de pe str. Republicii nr. 
26, care solicită aprobare pentru amplasarea unei terase din lemn, în faţă restaurantului, în suprafaţă de 32 
mp. 
 D-l Tinei spune că s-a discutat în cadrul comisiei de urbanism această solicitare, şi în principiu au 
fost de acord, cu menţiunea ca terasa să fie mobilă şi să obţine autorizaţiile necesare. 
 D-l primar prezintă adresa unui grup de consilieri care solicită reluarea discuţiilor asupra hotărârii de 
consiliu din 28 decembrie privind indexarea impozitelor. 

D-l Primar prezintă legislaţia aplicabilă în materie. Spune că în momentul adoptării hotărârii aşa ne 
obliga legislaţia. După aceea a apărut o ordonanţă de urgenţă care nu mai obligă primăriile să indexeze 
impozitele şi taxele. Spune că sunt informaţii că se vor adopta alte acte normative prin care se prevede 
faptul că doar autorităţile locale care nu au arierate la 31 decembrie vor beneficia de prevederile 
Ordonanţei. 

Mai spune că Codul fiscal prevede obligativitatea indexării impozotelor din 3 în 3 ani. 
Sunt opinii care spun că în cazul unor controale ale Curţii de Conturi, se vor imputa sumele 

neîncasate din majorarea taxelor şi impozitelor. 
D-l Ciuciulete spune că, de fapt, nu am majorat taxele şi impozitele, s-a făcut o indexare cu indicele 

inflaţiei de 16,05%. 
D-l Kaba spune că în momentul în care s-a adoptat majorarea impozitelor, argumentul principal a 

fost obligativitatea legală la data respectivă, 28.12.2012. După această dată a apărut Ordonanţa nr. 1 care nu 
mai prevede obligativitatea majorării taxelor, spune că se solicită regândirea hotărârii de consiliu, avându-se 
în vedere legislaţia apărută.  

D-l Gorgan spune că efortul financiar nu este foarte mare, nu toate impozitele şi taxele s-au majorat, 
cei care plătesc până la 31 martie 2013 beneficiază de o bonificaţie de 10%. Mai precizează că dacă nu se 
majorau acum, în 2014 trebuiau majorate cu 20%, această majorare nu aduce un plus mare bugetului local. 

D-l Meszaros spune că trebuie să ne gândim la cetăţeni, e mult 16% la impozite, cresc şi alte preţuri. 
D-l Kaba spune că sunt alte ipoteze faţă de 28 decembrie şi cere să se solicite Consiliului Local 

revenirea asupra aceste hotărâri de consiliu. 
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D-l Bâcă supune la vot dacă se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 256 din 2012, 12 consilieri 
au votat pentru menţinerea hotărârii, 4 consilieri au votat împotriva menţinerii hotărârii (D-l Kaba, D-l 
Kasa, D-l Meszaros şi d-l Toth) şi un consilier s-a abţinut (d-l Prcsina). 

D-l Primar prezintă raportul privind dinamica angajării asistenţilor personali şi acordării 
indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicat grav adulte şi minore pe semestrul II al anului 2012. În raport 
este prevăzut faptul că în perioada iulie-septembrie 2012 în evidenţele primăriei Jimbolia se aflau 69 de 
persoane cu certificat de handicap valabil, care beneficiază de o indemnizaţie lunară conform Legii nr. 
448/2006. În semestrul II al anului 2012 au fost efectuate un număr de 33 de controale privind activitatea 
reprezentanţilor legali ai minorilor  sau adulţilor cu handicap grav. 

 
Se trece la Diverse: 
D-l Corneanu spune că tot mai mulţi cetăţeni se plâng de câinii vagabonzi, în special cei de la 

blocuri. 
D-l primar spune că în zona blocurilor este multă mâncare, în plus sunt mulţi oameni care dau de 

mâncare câinilor. 
D-l Toth întreabă dacă se poate da o hotărâre de consiliu prin care să se decidă soarta acestor câini? 
D-l Niţoi spune că se poate, dar trebuie să-i luăm, să-i adăpostim, să-i hrănim, să-i sterilizăm, să le 

găsim adoptatori. 
D-l primar spune că se caută soluţii pentru această problemă. 
D-l Tinei spune că se pot cumpăra cipuri, să dăm o hotărâre de consiliu de majorare a amenzii 

pentru cei care îşi lasă câinii liberi, şi cu banii să luăm cipuri. 
D-na Ferescu întreabă care e soarta materialelor de construcţii din parcarea şcolii de pe Lorena, care 

e destinaţia lor. 
D-l primar spune că au început lucrările prevăzute în PIDU, cei care lucrează au depozitat acolo, le 

vor lua. 
D-l Meszaros roagă executivul să nu se mai vină cu materiale după şedinţele pe comisii. Acestea nu 

se mai pot discuta, dacă sunt puse în mape în ultima clipă. 
D-l primar spune că se încearcă, dar sunt multe probleme care apar în ultima clipă şi nu le putem 

amâna până la şedinţele următoare. 
D-l Kaba spune că nu a fost la şedinţa ordinară din decembrie şi nu a putut să expună problemele 

legate de modificările la secţiile de votare pentru alegerile din 9 decembrie. Spune că s-a luat decizia de 
către executiv, ca unele străzi din Futok să voteze la casa de cultură, oamenii nu au ştiut, nu au fost 
anunaţaţi, poate trebuia trimisă o fiţuică sau puse anunţuri în zonă. 

D-l Niţoi spune că nu au fost anunţaţi personal, mai spune că votul este un drept al alegătorilor nu o 
obligaţie, dacă voiau să voteze nu trebuia să îi afecteze această modificare. Nu avem personal să trimitem 
din casă în casă să îi anunţăm. 

D-l Tinei propune reînfiinţarea Consiliului Consultativ al Reprezentanţilor de Stradă, care ar ajuta la 
informarea cetăţenilor. 

D-l Kaba spune că au fost oameni bătrâni, care merg tot timpul să voteze, s-au dus la secţia din 
Futok şi li s-a spus că trebuie să voteze la Casa de cultură. 
     Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Bâcă 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,  

     Bâcă Ioan 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




