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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 866 din 04.02.2013 al Serviciului administraţie publică locală 

prin care se propune aprobarea 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 structura organizatorică a Spitalului Dr. Karl Diel 

Jimbolia, după cum urmează:  
- Secţia Medicină internă             - 30 de paturi, din care: 
       - 10 paturi neurologie 
       - 20 paturi medicină internă 
- Secţia pneumologie                    - 25 paturi, din care: 
       - 15 paturi pneumoftiziologie 
       - 10 paturi pneumologie 
- Secţia chirurgie generală            - 25 paturi, din care: 
       - 10 paturi chirurgie generală 
       - 5 paturi ortopedie-traumatologie 
       - 5 paturi urologie 
       - 5 paturi ATI 
- Compartiment boli infecţioase    - 10 paturi 
- Compartiment pediatrie               - 15 paturi 
- Compartiment obstetrică ginecologie  - 20 paturi, din care: 
       - 15 paturi obstetrică – ginecologie 
       - 5 paturi nou născuţi 
- Camera de gardă 
 
TOTAL                                                           125 PATURI 
 
- spitalizare de zi                                                  8 paturi 
- însoţitori                                                             8 paturi 
- farmacie 
- laborator analize medicale 
- laborator radiologie şi imagistică medicală 



- cabinet boli infecţioase 
- cabinet planificare familială 
- dispensar TBC 
- compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale 

 *Ambulatoriul integrat , cu cabinete în specialităţile: 
  - Medicină internă 
  - Chirurgie generală 
  - Obstetrică-ginecologie 
  - Pediatrie 

- Oftalmologie 
- ORL 
- Dermatovenerologie 
- Neurologie 
- Pneumologie 
- Urologie 
- Ortopedie-traumatologie 
- Fişier 

 * Aparat funcţional 
 ** Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat  
  
 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. 

 
 
Nr.   13    din 21 februarie  2013                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Gorgan Daniel 
                                 
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 1236 din 15.02.2013 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 două posturi 
temporar vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- un post temporar vacant, din economist, poz. 143 din Statul de funcţii, în 
referent, începând cu data de 01.03.2013 până la data de 31.12.2013. 

- un post temporar vacant, din îngrijitor, poz. 42 din Statul de funcţii , în 
registrator medical, începând cu data de 01.03.2013 până la data de 
01.03.2014. 

 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. 

 
Nr.  14     din 21 februarie  2013                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Gorgan Daniel 
                                 
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea prelungirii contractului individual de muncă, pe 
perioadă determinată, cu timp parţial de muncă (1/2 normă), al d-nei dr. 
Negrău Camelia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 1010 din 15.02.2013 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea prelungirii 
contractului individual de muncă, pe perioadă determinată, 01.03.2013 – 
31.08.2013, al d-nei dr. Negrău Camelia, medic primar medicină de familie, la 
Cabinetul Planificare Familială din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (3) lit.”b” 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 prelungirea contractului individual de muncă pe 
perioadă determinată, cu timp parţial de muncă (1/2 normă), al d-nei dr. Negrău 
Camelia, medic primar medicină de familie, la Cabinetul Planificare Familială din 
cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, cu 6 luni, pe perioada 01.03.2013 – 
31.08.2013, 
  

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; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia; 
- d-nei dr. Negrău Camelia. 

 
Nr.  15     din 21 februarie 2013       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Gorgan Daniel  
                                 
                              CONTRASEMNEAZĂ , 
                                        SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant –
asistent medical la Secţia Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Dr. 
Karl Diel Jimbolia  

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 583 din 15.02.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru 
ocuparea postului vacant –asistent medical la Secţia Obstetrică-Ginecologie din cadrul 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern  nr. 849/2012 privind 
ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate 
medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice 
medico-sanitare din unităţile 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 organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant –
asistent medical la Secţia Obstetrică-Ginecologie din cadrul 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; 

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

 
 
Nr. 16  din 21 februarie 2013                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Gorgan Daniel 
    
                              
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea normelor pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe 
raza oraşului Jimbolia. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 456 din 21.01.2013 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi 

registrul agricol prin care se propune aprobarea normelor pentru stabilirea şi sancţionarea unor 
contravenţii pe raza oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, Legii nr. 68/1991 şi O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol,   O.U.G. 
nr. 195/2005  privind protecţia mediului şi ale OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct.7, 9, 10 şi 11  şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se aprobă Normele pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza 

oraşului Jimbolia, după cum urmează: 
 
„CAPITOLUL I. 
NORME PRIVIND BUNA GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢENIE, PĂSTRAREA 
LINI ŞTII ŞI ORDINII PUBLICE 
 
1. Societăţile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, instituţiile, unităţile de cooperaţie sunt 
obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreţinerii curăţeniei şi îmbunătăţirii aspectului edilitar 
al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor, drumurilor şi zonelor 
verzi înconjurătoare. În acest scop, le revin următoarele obligaţii, care, dacă nu sunt îndeplinite, 
constituie contravenţii şi se sancţionează conform celor prevăzute la fiecare literă: 
 a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, spaţiile comerciale unde îşi 
desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi 
vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, faţadelor, etc. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 b) să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare a 
mărfurilor şi materialelor în curţi şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de 
acces interioare. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se se sancţionează cu amendă între 
250 – 500 lei. 
 c) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor, întreţinerea pomilor, florilor şi 
a altor plantaţii din incinte. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 150 
– 300 lei. 
 d) să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a 
imobilelor, societăţilor comerciale, hoteliere; se recomandă în special să asigure condiţii de 
cazare civilizate şi decente, curăţenia camerelor închiriate; buna deservire şi solicitudinea pentru 
interesele clienţilor vor fi exemplare în condiţii de securitate optimă pentru bunurile şi valorile 
clienţilor care solicită spaţii în vederea cazării. 



 e) să asigure curăţenia străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor, precum şi întreţinerea 
spaţiilor verzi şi a plantaţiilor existente pe aceste artere; iarna să cureţe zăpada de pe trotuare, să 
asigure o circulaţie normală a pietonilor. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 f) să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea rezidurilor 
(gunoaielor) menajere, stradale şi materialele refolosibile. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 g) agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Jimbolia sunt obligaţi 
să-şi amplaseze la fiecare intrare din stradă un coş de dimensiuni reduse pentru ambalaje şi 
ţigări, a cărui formă se va stabili de comun acord cu Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului şi Serviciul de obiective publice. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 

h) Agenţii economici şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe malul bălţilor de pe 
raza oraşului Jimbolia (balta Directorului, Balta Albastră, Balta 2, Szeles, carieră, Miciurin, etc), 
precum şi pe canalul de centură au obligaţia de a asigura condiţii normale de ordine şi curăţenie; 
 Pentru nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat, persoanele juridice se 
sancţionează cu amendă între 300 – 500 lei. 

i) agenţii eonomici sunt obligaţi să încheie contracte şi să achite taxele lunare la SC 
RETIM SA Timişoara privind transportul sau preluarea gunoiului şi neutralizarea acestuia. 
 De asemenea, au obligaţia să-şi procure recipienţii de colectare a gunoaielor pe 
cheltuiala lor în maxim 15 zile de la încheierea contractului. 
 Este interzisă depozitarea de către societăţile comerciale şi alte unităţi a gunoaielor sau a 
rezidurilor provenite din procesul de producţie în alte locuri decât pe rampele de gunoi amenajate 
în acest scop. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 

j) agenţii economici nou înfiinţaţi sau cei care îşi restructurează tehnologiile astfel încât 
din procesul de producţie rezultă deşeuri cu un grad ridicat de poluare sunt obligaţi să obţină 
avizul de la agenţia de protecţia mediului, privind depozitarea acestora în locurile stabilite de 
către SC RETIM SA Timişoara. 
 Pentru nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat, agenţii economici se 
sancţionează cu amendă între 300 – 500 lei. 
 
2. Agenţii economici şi persoanele fizice autorizate să execute lucrări de construcţii, de reparaţii 
şi demolări la clădiri, de instalaţii tehnice, sanitare, etc sau de întreţinere a acestora, precum şi 
beneficiarii autorizaţiilor de construire, au următoarele obligaţii: 
 a) să împrejmuiască incintele de construcţii, şantierul lucrărilor în execuţie şi să ia măsuri 
de întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor, în conformitate cu proiectul de organizare de 
şantier autorizat. 

Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 
 b) să depoziteze în ordine toate materialele aprovizionate în interiorul incintelor aprobate. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 
 c) să degajeze de îndată zonele în lucru de pământ, moloz şi alte reziduri de la lucrările 
respective şi să le transporte pe traseele şi la locurile special stabilite în acest scop şi în condiţiile 
impuse de către Consiliul Local al oraşului Jimbolia. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 



 d) să asigure curăţirea, încărcarea şi etanşeizarea vehiculelor la ieşirea din zona 
construibilă, din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri, pentru a nu murdări căile publice 
prin împrăştierea încărcăturii cu praf, noroi sau alte reziduri care se află pe vehicule. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 
 e) să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din zona de construcţii. 
 f) să obţină aprobare şi să respecte condiţiile din avizele date de serviciile publice ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia privind închiderea şi ocuparea străzilor în vederea 
executării unor lucrări de construcţii şi să nu depoziteze pământ, moloz, betoane şi resturi de 
materiale pe raza oraşului Jimbolia, fără aprobare. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 
 
3. Desfundarea canalelor pluviale şi a canalelor pentru apa menajeră în vederea înlăturării 
inundaţiilor ori formării apelor stagnante se face de către persoane fizice şi persoane juridice în 
faţa locuinţei, respectiv în faţa sediului. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 Remedierea avariilor sau deranjamentelor la conductele de apă potabilă, apă caldă 
menajeră se vor executa de către administratorii reţelelor de distribuţie sau canalizare în cel mult 
48 de ore de la sesizare. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 500 
– 1.000 lei. 
 
4. Agenţii economici cu profil de activitate comercială şi prestatoare de servicii, indiferent de 
forma de organizare şi capital, cât şi personalul angajat, sunt obligaţi: 
 a) să asigure ordinea şi curăţenia permanentă a localurilor şi spaţiilor exterioare aferente 
în care îşi desfăşoară activitatea şi a locurilor de depozitare a mărfurilor şi ambalajelor. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 b) să asigure menţinerea calităţii mărfurilor agroalimentare depozitate, respectând 
cerinţele de protecţie a consumatorilor şi regulile generale de comerţ. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 c) să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare cu privire la producţie, depozitarea şi 
desfacerea produselor alimentare. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 d) să întreţină în stare de curăţenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul comercial şi 
reclamele publicitare. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 e) să urmărească ca personalul angajat, destinat activităţii comerciale şi prestatoare de 
servicii să prezinte o ţinută vestimentară adecvată specificului de activitate în perfectă stare de 
curăţenie. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 f) să respecte normele de igienă şi sănătate publică şi să ia măsuri cu caracter permanent 
pentru distrugerea muştelor, gândacilor şi rozătoarelor. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 



5. Asociaţiile de proprietari, societăţile comerciale şi deţinătorii de imobile sau apartamente au 
următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, 
anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, a locurilor 
publice şi menţinerea esteticii oraşului: 
 a) să execute în condiţiile prevăzute de lege lucrările de întreţinere şi repararea 
locuinţelor şi anexelor gospodăreşti şi remedierea defecţiunilor la instalaţiile de apă, de încălzire 
la coloanele de scurgere şi la canale. De asemenea, să întreţină curăţenia şi igiena în locuinţe, în 
anexele gospodăreşti, în curţi, grădini, alte terenuri pe care le deţin şi în perimetrul acestora. Să 
efectueze prin unităţile de specialitate lucrările de deratizare şi dezinsecţie, în termen de 5 zile de 
la constatarea apariţiei rozătoarelor sau insectelor. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 b) să asigure, potrivit legii, zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare ale clădirilor, 
înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi efectuarea celorlalte lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la faţadele imobilelor. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 c) să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor acolo unde este cazul, să 
asigure curăţenia şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona acestora. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 d) să îngrijească pomii, florile, peluzele şi alte plantaţii din faţa perimetrului imobilelor pe 
care le deţin şi din curţi şi să le reamenajeze pe cele degradate. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 

e) să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor aferente, porţiunilor dintre trotuare şi 
carosabil, a locurilor de parcare pe care le deţin sau le folosesc şi a drumurilor până la ax, acolo 
unde nu sunt cuprinse în graficele de salubrizare. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 

f) să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile pentru hârtii, 
indicatoarele, panourile de afişaj, cabinele telefonice şi alte asemenea dotări şi mobilier urban 
amplasate pe străzi, în parcuri şi în alte locuri publice. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 

g) să desfiinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi şi în jurul blocurilor de locuinţe, să 
nu cultive legume şi zarzavaturi în jurul blocurilor şi să refacă spaţiile verzi afectate. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 

h) să cureţe de zăpadă şi gheaţă imediat după depunere şi rigolele imobilelor care le deţin 
sau administrează. Zăpada şi gheaţa rezultată se depozitează la o distanţă de 0,3 metri de 
bordura carosabilului. 

După curăţire, în cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip, rumeguş 
sau cenuşă. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 
6. Locuitorilor apartamentelor de la blocuri li se permit uscarea rufelor numai în uscătoriile 
special amenajate în acest scop, fiind interzisă atârnarea rufelor la ferestre sau în balcoane. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 



7. Este interzisă: 
 a) scoaterea gunoaielor şi a apelor uzate, măturate din localuri, magazine sau imobile, pe 
străzi, precum şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil. 
 Pentru nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat, persoanele fizice se 
sancţionează cu amendă între 100 – 300 lei, iar persoanele juridice între 300 – 500 lei. 
 b) depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri, grădini publice, terenuri virane şi pieţe a 
materialelor de orice fel ca: utilaje, mărfuri, ambalaje, mese grătare, materiale de construcţii şi 
altele, fără aprobarea Primăriei oraşului Jimbolia şi fără plata taxelor stabilite conform legii. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 c) degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor şi 
mobilierului urban de pe raza oraşului Jimbolia. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 d) accesul, staţionarea şi circulaţia autovehiculelor pe trotuare, zone verzi şi în locuri 
nepermise semnalizate ca atare, precum şi spălarea lor pe străzi, pe locurile de parcare publice 
cu excepţia locurilor special amenajate. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 e) lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile 
speciale pentru afişaj, afişarea lor de către alte persoane decât cele autorizate, precum şi ruperea 
afişelor. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 f) staţionarea pe trotuare a vehiculelor care aprovizionează magazinele comerciale sau 
păstrarea containerelor cu marfă sau goale pe trotuare, pe carosabilul străzilor sau pe zonele 
verzi. 
 Acolo unde nu există posibilitatea de descărcare şi păstrare a acestora în curtea sau 
localul destinatarului, containerele trebuie descărcate pe timpul nopţii fără a se ocupa zona verde 
şi fără a bloca circulaţia pietonilor. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 g) menţinerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depăşite pe 
faţadele sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor, sau amplasate pe străzi. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 h) circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în perimetrul central, şi anume pe 
următoarele străzi: 

 - str. Republicii, Zona Gării, Drumul Naţional şi alte străzi semnalizate în acest sens; 
Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 

– 300 lei. 
 i)  creşterea şi întreţinerea animalelor şi păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele 
amenajate în acest scop. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 j) circulaţia liberă a câinilor pe raza oraşului Jimbolia, precum şi a celor conduşi fără 
botniţă şi lesă şi carnet de sănătate. 
 Intrarea cu câini în localurile publice, magazine, pieţele de desfacere a produselor 
agroalimentare, ştranduri, grădini publice şi stadioane. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 



 k) deţinerea şi creşterea câinilor în apartamente situate în blocuri de locuinţe sau în 
clădiri cu mai multe apartamente se va putea face numai cu aprobarea asociaţiei de 
proprietari/locatari; acolo unde nu există asociaţii cu aprobarea celorlalţi locatari din imobil. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 
8. Se interzice deranjarea liniştii publice prin folosirea aparatelor de amplificare a sunetelor 
peste nivelul legal admis, pe domeniul public şi privat, atât în imobile cât şi în autoturisme, cu 
excepţia evenimentelor organizate. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 
 
CAPITOLUL II. 
NORME PRIVIND DESFĂŞURAREA CORESPUNZĂTOARE A ACTIVITĂŢII DE 
COMERŢ ÎN PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE 
 
 
9. Activitatea de comerţ implică desfacerea de produse agroalimentare şi alte bunuri de utilitate 
practică în pieţe, târguri şi oboare, iar pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în incinta acestora, 
cetăţenii trebuie să se conformeze următoarelor reguli, a căror nerespectare constituie 
contravenţii şi se sancţionează conform celor prevăzute la fiecare literă: 
 a) Accesul mijloacelor de transport în incinta pieţelor se va face numai în vederea 
depozitării sau ridicării produselor, după care acestea vor trebui evacuate. La intrarea în piaţă, 
acestea vor trebui să fie curate şi în condiţii tehnice , fără să permită scurgeri poluante. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 b) este interzisă depozitarea butoaielor sau a altor ambalaje pe platourile din pieţe sau 
aglomerarea nejustificată a acestora în spaţiile de vânzare. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 c) sacrificarea animalelor destinate vânzării se va face numai în locuri special amenajate, 
cu respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare. Este interzisă cu desăvârşire sacrificarea 
animalelor în spaţiile deschise sau în alte locuri publice. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 
 d) în pieţele comerciale este interzisă cerşetoria, practicarea jocurilor de noroc, 
vagabondajul precum şi orice alte activităţi de acest fel. 
 Se sancţionează cu amendă între 100 – 300 lei. 
 e) este interzisă cu desăvârşire aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor 
murdare, alterate sau degradate precum şi sortarea acestora în incinta pieţii. 
 Se sancţionează cu amendă între 100 – 300 lei. 
 f) comercializarea produselor de origine animală se va face numai în spaţiile special 
amenajate de Administraţia Pieţelor în condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţie. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 
CAPITOLUL III. 
NORME SPECIFICE PRIVIND PROTECŢIA, CONSERVAREA ŞI DEZVOLTAREA 
PARCURILOR, ZONELOR VERZI ŞI PERIMETRUL BĂLŢILOR DIN FOSTELE 
CARIERE, INCLUSIV A FAUNEI DIN ACEST PERIMETRU. 
 



10. În vederea conservării şi dezvoltării parcurilor, zonelor florale, a spaţiilor verzi din 
perimetrul oraşului Jimbolia, cât şi protecţia faunei, se interzice şi se consideră contravenţie 
următoarele fapte: 
 a) tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi ori lăstari cu sau fără 
ridicarea acestora. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 b) distrugerea prin orice mijloc sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi 
degradarea mobilierului urbanistic aferent. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 d) păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malurile bălţilor din cariere şi pe străzile 
oraşului Jimbolia. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 e) cosirea fără autorizaţie a ierbii din parcurile şi grădinile publice. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 100 
– 300 lei. 
 f) împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice, toxice sau momeli otrăvite 
pe terenurile agricole în zona bălţilor din fostele cariere şi în afara oraşului, fără asigurarea 
măsurilor de protecţie a faunei. 
 Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancţionează cu amendă între 300 
– 500 lei. 
 
11. Prezentele norme şi cele referitoare la menţinerea ordinii şi curăţeniei pe străzile oraşului şi 
în locurile publice se aplică în mod corespunzător tuturor zonelor de agrement, inclusiv bălţile 
din fostele cariere. 
 
CAPITOLUL IV. 
DISPOZIŢII FINALE 
CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA 
HOTĂRÂRE se va face de către: 

a) primarul oraşului şi împuterniciţii acestuia. 
b) Ofiţeri şi subofiţeri de poliţie. 
c) Ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Inspectoratului de jandarmi Timiş – Detaşamentul 4 . 

 
 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, 
persoanele în cauză (fizice şi juridice) pot face contestaţii care se depun la Primăria oraşului 
Jimbolia în termen de 30 de zile. Contestaţiile se soluţionează de către Judecătoria Timişoara. 
 Modalitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.” 

 
 
Art. 2. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 

84/2007 şi Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 198/2010. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - jud.Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală;  
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Poliţiei oraşului Jimbolia; 
- Inspectoratului de jandarmi Timiş - Detaşamentul 4; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presă. 

 
Nr. 17 din 21 februarie 2013                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
            Gorgan Daniel 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR,  
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1312 din 19.02.2013 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din  

Oraşul Jimbolia, după cum urmează : 
a) Trecere în domeniul privat şi prim ă înscriere în cartea funciară: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu nr. topo. 816. 
b) Alipiri în vederea dezlipirii ulterioare în trei lo turi: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 402827 Jimbolia, nr. topo. 
402827 cu imobil înscris în C.F. nr. 402828 Jimbolia, nr. topo. 402828. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- OCPI. 

 
 
       Nr.   18   din 21 februarie 2013                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          Gorgan Daniel 
    
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
        Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul, situat în intravilan, în 
suprafaţă de 14.898 mp, cuprins în C.F. 400389, propus spre vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 1342 din 19.02.2013 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune  
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare, întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L., 
pentru terenul, situat în intravilan, în suprafaţă de 14.898 mp, cuprins în C.F. 400389, propus spre 
vânzare, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia ;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul, situat în intravilan, în 
suprafaţă de 14.898 mp, cuprins în C.F. 400389, propus spre vânzare, ce urmează a  fi vândut 
proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

 
Adresa 

terenului 
Nr.
crt. 

Denumirea 
Concesiona- 

rului 
 

Obiectivul 
construit 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de eval. 

întocmit de S.C. 
SAUROCAD 

S.R.L. 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

cocesiona
t (mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
Fla care se 

adaugă 
TVA 

Jimbolia  1. S.C. KASA 
AGRO 
PREST 
S.R.L. 

Magazie-
depozit de 
cereale, 
silozuri 

400389 400389 23.01.2013 D 14.898 260.700 lei 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

 
 
    Nr.   19     din 21 februariei 2013                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Gorgan Daniel 

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  situat în 
Jimbolia, înscris în CF nr. 400389, în suprafaţă de 14.898 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 1343 din 19.02.2013  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii S.C. KASA AGRO PREST S.R.L., în calitate de 
concesionar, prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 
14.898 mp cu preţul de 260.700 lei (4,00 euro/mp), la care se va adăuga TVA, conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 23.01.2013. 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către S.C. KASA AGRO 
PREST S.R.L. a suprafeţei de teren de  14.898  mp., ce constituie  teren concesionat 
cuprins în CF 400389, cu nr. topo 400389 din Jimbolia. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 260.700 lei,   
(4,00 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
SRL, la data de 23.01.2013. 

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

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde concesionarului. 
Art. 4. – 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 urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- SC KASA AGRO PREST SRL. 

  
Nr.   20   din 21 februarie 2013                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Gorgan Daniel 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 42, înscris în CF nr. 402964, nr. 
topo. 4074, 4075,  în suprafaţă de 358 mp, pentru construirea unei locuinţe 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1349/20.02.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 42, înscris în CF nr. 
402964, nr. topo. 4074, 4075,  în suprafaţă de 358 mp, pentru construirea unei 
locuinţe; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 
alin.(2) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării 

pe o perioadă de 10 ani, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 42, înscris în 
C.F. nr. 402964 Jimbolia, nr. topo. 4074, 4075,  în suprafaţă de 358 mp, pentru 
construirea unei locuinţe. 

Terenul menţionat anterior se află în proprietatea privată a Oraşului Jimbolia, 
în administrarea Consiliului Local,  este situat în intravilan, este liber de sarcini, nu 
a fost revendicat de foştii proprietari. 

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 urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 

 
Nr. 21 din 21 februarie 2013                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Gorgan Daniel 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 



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

HOTĂRÂREA 
 privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de 

S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 957 din 19.02.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea  tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizarea 
efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct.14, alin. (9) şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Începând cu data de 01.03.2013 se modifică tarifele practicate de S.C. RETIM 

Ecologic Service S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia, conform 
tabelului de mai jos:  
Nr. 
Crt.  

Serviciu  U/M Preţ 
fără 
TVA 

Preţ cu 
TVA 

1 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la populaţie  

lei/pers./lu
nă 

6.10 7.56 

2 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la ag. economici şi instituţii publice 

lei/mc 61,07 
 
 

75.73 

3 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
voluminoase de la populaţie, ag. economici, instituţii 
publice  

lei/mc 49.91 61.89 

4 Colectare, transport şi depozitare a deşeuri vegetale  lei/mc 41.51 51.47 
5 Colectare, transport şi depozitare deşeuri depozitate 

în/din rampe clandestine 
lei/mc 38.79 48.10 

6 Încărcat manual deşeuri  lei/mc 15.54 19.27 
7 Încărcat mecanic deşeuri  lei/mc 8.63 10.70 
8 Nivelat teren cu buldozerul      lei/oră 80.00 99.20 

Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 46/23.02.2012. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara 
- cetăţenilor prin afişare  

 
Nr.  22     din 21 februarie 2013           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                        Gorgan Daniel 
      
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea întabulării în cartea funciară a drumului de 
exploatare De 143 şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 1289/18.02.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea întabulării în cartea funciară a drumului 
de exploatare De 143 şi trecerea în domeniul public al oraşului Jimbolia; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă întabularea în cartea funciară a drumului de exploatare  
De 143. 
 Art. 2.  – Se aprobă trecerea drumului de exploatare De 143 în domeniul 
public al oraşului Jimbolia. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- O.C.P.I. Timişoara, 
- Consiliului Judeţean Timiş. 
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                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
               Gorgan Daniel 
  
                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind acordarea dreptului de superficie, servitute şi uz pe drumul de 
exploatare, De 143, în favoarea S.C. Enel Distribuţie S.R.L. 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 1191/14.02.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune acordarea dreptului de superficie, servitute şi uz pe 
drumul de exploatare, De 143, de pe raza oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. Enel 
Distribuţie S.R.L., în vederea realizării şi racordării investiţiei de Construire Parc 
Fotovoltaic, a beneficiarului Inovative – Park Production S.R.L.; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se acordă dreptul de superficie, servitute şi uz pe drumul de 
exploatare, De 143, de pe raza oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. Enel Distribuţie 
S.R.L., în vederea realizării şi racordării investiţiei de Construire Parc Fotovoltaic, 
a beneficiarului Inovative – Park Production S.R.L. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- S.C. Enel Distribuţie S.R.L., 
- S.C. Innovative – Pack Production S.R.L. 
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                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
               Gorgan Daniel 
  
                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul ora şului 
Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1345  din  19.02.2013 al serviciului impozite şi taxe 
locale  

prin care se propune  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul ora şului Jimbolia;  

Ţinând cont de prevederile O.G nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piatam, republicată şi actualizată; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 7 şi 19, 
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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a  

activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul ora şului Jimbolia , 
prevăzut în anexa care face 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; 
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din cadrul Căminului pentru 
personae vârstnice Jimbolia 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1201  din  15.02.2013 al serviciului buget, contabilitate,  

resurse umane prin care se propune  aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul Căminului pentru personae vârstnice 
Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 şi ale Legii nr. 284/2010; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit.”b”, 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 Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale din cadrul 
Căminului pentru persoanele vârstnice Jimbolia, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Se aprobă Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade sau 
trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor 
profesionale ale salariaţilor (personal contractual) din cadrul aparatului propriu al 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – 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. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea contribu ţiei de întreţinere pentru d-na Opriş 
Ecaterina, internată în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1294  din  18.02.2013 al serviciului buget, contabilitate,  

resurse umane prin care se propune  stabilirea contribuţiei de întreţinere pentru d-na 
Opriş Ecaterina, internată în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, egală cu 
60% din cuantumul pensiei; 

Ţinând cont de prevederile  art. 24 şi 25 din Legea nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se stabileşte contribuţia de întreţinere pentru doamna Opriş  

Ecaterina, internată în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, egală cu  60% 
din cuantumul pensiei, dar nu mai mult decât costul mediu lunar stabilit pe unitate. 
 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea întabulării în cartea funciară a drumului de 
exploatare De 90/1 şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 1318/19.02.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea întabulării în cartea funciară a drumului 
de exploatare De 90/1 şi trecerea în domeniul public al oraşului Jimbolia; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă întabularea în cartea funciară a drumului de exploatare  
De 90/1. 
 Art. 2.  – Se aprobă trecerea drumului de exploatare De 90/1 în domeniul 
public al oraşului Jimbolia. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- O.C.P.I. Timişoara, 
- Consiliului Judeţean Timiş. 
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                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
               Gorgan Daniel 
  
                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind acordarea dreptului de pozare subterană a cablului de racord la 
Sistemul Energetic Naţional pe drumul de exploatare, De 90/1 de pe 
raza oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 1315/19.02.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune acordarea dreptului de pozare subterană a cablului 
de racord la Sistemul Energetic Naţional, pe drumul de exploatare, De 90/1, de pe 
raza oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. Solar Sunlights Two S.R.L; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se acordă dreptul de pozare subterană a cablului de racord la 
Sistemul Energetic Naţional, pe drumul de exploatare, De 90/1, de pe raza oraşului 
Jimbolia, în favoarea S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind emiterea acordului de oportunitate în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de 
către firma S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1314 din 19.02.2013 al Serviciului urbanism,  

amenajare teritorială prin care se propune emiterea acordului de oportunitate în 
vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic 
de către firma S.C. Solar Sunlights Two S.R.L.; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d”, alin. (9) 
şi art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se emite acordul de oportunitate în vederea obţinerii 
autorizaţiei  

de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către firma S.C. Solar 
Sunlights Two S.R.L. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind emiterea acordului de principiu în vederea obţinerii autorizaţiei 
de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către firma 
S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1313 din 19.02.2013 al Serviciului urbanism,  

amenajare teritorială prin care se propune emiterea acordului de principiu în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către 
firma S.C. Solar Sunlights Two S.R.L.; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d”, alin. (9) 
şi art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se emite acordul de principiu în vederea obţinerii autorizaţiei  

de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către firma S.C. Solar 
Sunlights Two S.R.L. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  abrobarea amplasării unei terase, pe domeniul public al 
oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Republicii nr. 26 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 500 din 19.02.2013 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune abrobarea amplasării unei terase, pe 
domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Republicii nr. 
26; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 
45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă amplasarea unei terase, în suprafaţă de 32 mp (8m x 4m), 
pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Republicii 
nr. 26.  

Art. 2.  – În contractul de închiriere al terenului aparţinând domeniului public 
se va stipula că, în cazul în care se vor efectua lucrări de investiţii-infrastructură 
(canalizare, apă potabilă, gaze naturale, cabluri de telefonie, televiziune, etc. ) pe 
terenul închiriat, beneficiarul va avea obligaţia ca, în perioada efectuării acestor 
lucrări, să demonteze terasa. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului – 
Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ; 
- D-lui Valeri Robert. 
 

Nr. 32 / 21 februarie 2013                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Gorgan Daniel 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Ionel Niţoi 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea desfăşurării, de către membrii Asociaţiei de Vânătoare „Avram 

Iancu”, a activităţii de vânătoare a animalelor de pradă  
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1406 din 21.02.2013 al Serviciului  administraţie publică locală 

prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea desfăşurării, de către 
membrii Asociaţiei de Vânătoare „Avram Iancu”, a activităţii de vânătoare a animalelor de 
pradă numai pe ziuă, de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 m de la fâşia de 
protecţie a frontierei de stat către interior, până la data de 13.09.2021; 

Ţinând cont de avizul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, 
Sectorul Poliţiei de Frontieră Jimbolia nr. 1923498 din 21.02.2013; 

Având în vedere  art. 44 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă desfăşurarea, de către membrii Asociaţiei de Vânătoare „Avram 
Iancu”, a activităţii de vânătoare a animalelor de pradă numai pe ziuă, de-a lungul 
frontierei de stat pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către 
interior, până la data de 13.09.2021, cu respectarea următoarelor condiţii: 

- informarea, în scris, a Sectorului Poliţiei de Frontieră Jimbolia, cu 48 de 
ore înainte de organizarea oricărei vânători a animalelor de pradă, 
informare care va cuprinde: numărul de participanţi, zona de vânătoare şi 
intervalul orar de desfăşurare a vânătorii; 

- nu se permite accesul în fâşia de protecţie a frontierei. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Sectorul 
Poliţiei de Frontieră Jimbolia; 

- Asociaţiei de Vânătoare „Avram Iancu”. 
 

Nr.  33   / 21 februarie 2013                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Gorgan Daniel 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Ionel Niţoi 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 21 februarie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Gorgan Daniel 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Gorgan Daniel – viceprimar, 

d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Consiliului Judeţean Timiş participă: d-na Radu Marina Rodica – consilier judeţean. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia sunt prezenţi: d-şoara Cîrlig Daniela, manager, D-l 

Dr. Costea Ştefan – director medical, D-l Boldor Augustin – şef serviciu. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 40 din 13.02.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi, pe perioadă determinată, şi 

scoaterea acestora la concurs, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de munca pentru dna dr. Negrău 

Camelia, medic primar medicină de familie. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de 

asistent medical la Compartimentul Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia. 

5. Proiectului de hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea şi sancţionarea unor 
contravenţii pe raza oraşului Jimbolia 

6. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare teren, înscris în C.F. nr. 400389 

Jimbolia, în suprafaţă de 14898 mp. 
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului înscris în C.F. nr. 400389 

Jimbolia, în suprafaţă de 14898 mp. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 

terenului situat în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 42, înscris în CF nr. 402964 Jimbolia, topo. 4074, 
4075, pentru construire locuinţă. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate 
de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia. 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de superficie, servitute şi uz pe DE 152, în 
favoarea SC Enel Distribuţie Banat SRL. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale 
şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului Jimbolia. 

13. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
14. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
15. Probleme ale Primăriei. 
16. Diverse.            

 
PLUS LA ORDINEA DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării în cartea funciară a drumului de exploatare De 143 
şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Jimbolia. SE DISCUTĂ ÎNAINTE DE PCT 11 DE 
PE ORDINEA DE ZI. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul 
Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei de întreţinere pentru d-na Opriş Ecaterina, internată 
în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării în cartea funciară a drumului de exploatare De 90/1 
şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de pozare subterană a cablului de racord la Sistemul 
Energetic Naţional pe drumul de exploatare, De 90/1 de pe raza oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. 
Solar Sunlights S.R.L. 
6. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de oportunitate în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către firma S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
7. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către firma S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 
8. Proiect de hotărâre privind  abrobarea amplasării unei terase, pe domeniul public al oraşului 
Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Republicii nr. 26. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării, de către membrii Asociaţiei de Vânătoare „Avram 
Iancu”, a activităţii de vânătoare a animalelor de pradă  

 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Gorgan Daniel şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 12 
 
D-l Gorgan supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Gorgan supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Gorgan supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară 24 ianuarie din 2013 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
 
 D-l Gorgan prezintă memoriul Spitalului Dr. Karl Diel privind intenţia conducerii spitalului de a 
închide compartimentului de obstetrică ginecologie. 
 D-şoara Cîrlig – am venit în faţa dumneavoastră cu această intenţie, şi e ca o ultimă măsură 
pentru a nu cădea în impasul unui nou deficit financiar şi în acest an. Vorbind în cifre, compartimentul de 
obstetrică ginecologie a devenit total ineficient, atât din punct de vedere financiar cât şi din punct de vedere 
al competenţei profesionale a celor trei medici, care a condus la situaţia în care ne aflăm azi. În 2012 
deficitul financiar realizat de compartimentul de obstetrică ginecologie a fost de 265 mii lei. Pentru că nu şi-
au organizat serviciile medicale prin care să asigure un nivel de ocupare al paturilor optim, în acest an 
pornim la contractarea serviciilor medicale  cu casa de Asigurări de Sănătate cu un deficit de 350 mii lei. 
Este mult prea mare ca să mai putem duce în spinare un compartimen şi pe cei trei medici implicit, cu care 
am încercat absolute toate mijloacele să-i determinăm să îşi dezvolte aptitudinile profesionale. Situaţia este 
cunoscută nouă şi începând de acum 2 ani am tot purtat discuţii, am făcut somaţii celor 3 medici, rugându-i 
să urmeze cursuri de calificare profesională. Avem dotări pentru absolut orice intervenţie ginecologică, 
avem în dotare, prin finalizarea proiectului cu ambulatoriul, un ecograf 4D. Nu şi-au făcut nicio 
specializare, s-au complăcut în situaţia asta. Ne-am gândit la desfacerea contractului de muncă, însă nu ne 
ajută deloc legea, nu am găsit nicio soluţie să scăpăm de aceşti medici pe care nu putem să îi înţelegem. 
Sunt la o vârstă critică, dar nu aşa înaintată încât să nu poată dobândi o competenţă. Mai mult decât atât, 
probabil ştiţi, am început colaborarea cu un medic ginecolog din Timişoara. Ideea acestei colaborări a fost 
ca ei să practice pe lângă el, să dobândească cunoştinţele practice necesare ginecologiei şi astfel, încet încet 
să pornim activitatea. Pur şi simplu l-au ignorat, nu stau pe lângă el, nu-l ajută dându-i paciente care să intre 
în sala de operaţie, cărora să li se facă o interpretare ecografică. Din punctul nostru de vedere aceasta este o 
sfidare şi în felul acesta nu se mai poate continua. Acestea sunt motivele care ne-au determinat să ajungem 
la soluţia asta. 
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 D-l Tabeică – de ce nu i-aţi chemat şi pe ei, să îşi spună şi ei părerea? 
 D-l Prcsina – dumneavoastră doriţi închiderea unei secţii pe baza incompetenţei profesionale a 
unor medici. Cred că toţi foştii consilieri, primari şi viceprimari şi-au dat concursul pentru ca acest spital să 
ajungă la nivelul la care se află. S-au dus lupte crâncene pentru a aduce bani. E o problemă internă. Ideea 
este că nu putem închide o secţie a Spitalului, care e dotată cu echipamente performante, din cauza 
incompetenţei unor medici. Aceştia ar trebui să plece dn sistem, pentru ce să îi ţinem? Un simplu raport de 
evaluare este suficient pentru a-i da afară. Aşa se procedează şi în sistemul privat şi în cel de stat. 
 D-l Costea – nu poţi să scapi de cineva dintr-o unitate bugetară, decât în situaţia în care, sau nu 
mai vine la lucru şi nu îşi motivează absenţele, sau face muncă antisocială, cu ură, strică ceva, distruge. 
Deci, dacă dovedeşti că e incompetent sau bolnav psihic, nu poţi să îi desfaci contractul de muncă. Acestea 
sunt legile după care ne guvernăm. Aceeaşi situaţie e şi la primărie sau la şcoală. Şi în domeniul privat este 
foarte greu să se dea afară un om care are contract de muncă, trebuie o motivaţie bine pusă la punct şi legală 
ca să se facă lucrul acesta. Tot spitalul a făcut progrese, toată lumea a pus umărul, şi-a făcut competenţe, s-
au adaptat, au învăţat să lucreze cu aparatele din dotare. Suntem printre primele 10 spitale orăşeneşti din 
ţară. Secţia de ginecologie a mers prost din punct de vedere calitativ, dar când le-am interzis să mai facă 
anumite lucruri, a scăzut şi cantitativ. Cei trei fac parte dintr-o categorie de medici care au fost prost 
şcolarizaţi. 
 D-l Prcsina – în cazul în care, la o şcoală, se angajează pe autobusul şcolar un şofer incompetent 
care pune în pericol viaţa elevilor, trebuie să-l ţină, să nu-l dea afară? 
 D-şoara Cîrlig – d-na Popescu a dat examenul de primariat şi a luat nota 9,90 şi e cea mai slabă 
din cei trei medici. În acest mod se dau examenele. Spitalul nu face parte din comisia de examinare. 
 D-l Meszaros – în cazul în care închidem activitatea în secţie, după 1 an sau 2 se va putea 
reînfiinţa această activitate? Să nu o închidem şi după aceea să nu mai putem deschide. 
 D-l Costea – aceasta este intenţia, singura soluţie. 
 D-l Pop – închiderea activităţii secţiei înseamnă şi pierderea  locului de muncă a celor trei medici? 
Am înţeles că se va da concurs pentru postul de la ambulatoriu unde pot participa şi ei, nu îi putem opri. 
Dacă se întâmplă să ocupe din nou unul dintre ei, ne întoarcem de unde am plecat. 
 D-l Costea – nivelul actului medical în policlinică este mult mai scăzut decât în spital. Când 
scoatem postul la concurs putem specifica că trebuie să aibă anumite competenţe. 
 D-l Boldor – la ceea ce a prezentat d-l viceprimar, la numărul de pacienţi, vă reamintesc că d-na 
Codaţ a avut în 2012 un număr de 261 pacienţi ( 22 de pacienţi pe lună), d-na Popescu  a avut în 2012 un 
număr de 144 pacienţă (12 pacienţi pe lună), d-l Măgdoiu a avut 139 pacienţi (11 pacienţă pe lună). Din 
calculele noastre, pentru a rezolva problema din punct de vedere al bugetului, trebuie să facă minim 25 de 
pacienţi pe lună, ceea ce nu realizează. În situaţia în care ne aflăm, încă nu avem buget, acum nerealizările 
pe care le-a făcut această secţie sunt de 2 miliarde 600 lei, în mod sigur pe anul 2013 probabil se va ajunge 
la 3 miliarde. Nu cred că Consiliul Local va fi dispus să dea aceşti bani, să acopere o parte din cheltuielile 
secţiei, pentru că secţia are şi cheltuieli. Riscăm să desfinţeze ministerul secţia datorită rezultatelor proaste 
ale acesteia. Nu există eficienţă pentru 15 paturi la 3 medici. Dacă ministerul  închide secţia va fi foarte 
greu să o reluăm. Secţia de ginecologie  într-un spital este foarte importantă, la fel ca şi secţia de chirurgie. 
Spitalul a ajuns la Consiliul Local nu pentru a fi condus, ci pentru a fi sprijinit, aceasta a fost raţiunea. 
Venim să sprijinim orice situaţie, pentru a îmbunătăţii activitatea spitalului şi să nu fim nevoiţi să cerem 
Consiliului Local bani pentru utilităţi. 
 D-l Postelnicu – nu vrem să pierdem acele paturi. Problemele cu medicii sunt probleme interne. 
Dacă facem ce ne sugeraţi, nu pierdem cele 20 de paturi, iar dacă rămâne secţia de ginecologie riscăm să 
pierdem cele 20 de paturi? 
 D-l Boldor – dacă, după indicatorii pe care îi realizează secţia de ginecologie, ministerul va 
reduce numărul de paturi, acestea nu se mai pot recupera. Venim anticipat cu o propunere imediată pentru a 
menţine paturile şi personalul mediu (asistente, infirmiere, femei de serviciu), să transformăm într-o secţie 
de cronici. 
 D-l Pop – legislaţia permite această transformare de secţii? 
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 D-l Boldor  – dacă primim aviz de la Consiliul Local, mergem mai departe la minister, vă vom 
înştiinţa care e poziţia ministerului, totul este etapizat, nu închidem mâine secţia. 
 D-l Postelnicu – care e garanţia că putem relua activitatea secţiei de ginecologie după ce facem 
acest pas? 
 D-l Boldor – putem relua activitatea secţiei de ginecologie la propunerea noastră. 
 D-şoara Cîrlig – totul depinde de un medic nou, care dacă va avea activitate şi va dori paturi de 
spital va primi aceste paturi. Dar trebuie să fie un medic competent care efectiv vrea să lucreze în Jimbolia. 
 D-l Tinei  – intenţia Ministerului Sănătăţii când a trecut spitalele la consiliile locale a fost să vină 
în întâmpinarea cetăţeanului. Acum dumneavoastră ce faceţi? Trimiteţi cetăţeanul de sex feminin din 
Jimbolia la Timişoara. 
 D-l Costea – oricum merg. 
 D-l Tinei – este un bazin care accesează aceste servicii. 
 D-l Costea – sunt din ce în ce mai puţine femei, sunt zile în care, în secţia de ginecologie sunt în 
pat 2-3 femei, iar la nou născuţi  nu e nimeni. 
 D-şoara Cârlig – în luna ianuarie au fost 15 zile în care erau 0 paciente. 
 D-l Boldur  – azi nu e nimeni. 
 D-l Ciuciulete – scopul este să scăpăm de cei trei medici, asta este clar pentru toată lumea. Din 
material reiasă că aceştia nu sunt competenţi, că nu au făcut, nu am auzit pe nimeni să spună că abia acum 
le-aţi dat un ecograf de la interne, că nu li s-a mai dat o trusă nouă cu care să opereze de ani de zile, nu am 
auzit că s-au schimbatindicatorii, unde o cezariană/naştere valorează mai puţin ca punctaj decât un furuncul. 
Nu pun în discuţie competenţa acestor oameni pentru că nu mă pricep la aşa ceva, iau de bun ce spuneţi 
dumneavoastră. Pentru o cezariană presupune să ai anestezist, să internezi după operaţie la terapie intensivă. 
Nu aţi avut până acum această posibilitate. Puteaţi face evaluarea anuală. Îi dai insatisfăcător la evaluare în 
primul an, îi dai o pedeapsă că a făcut o întrerupere de sarcină şi din 3 mişcări îl dai afară din sistem. Îi dăm 
afară, vom apărea la toate televiziunile că lăsăm şomeri 3 medici. 
 D-l Boldor – noi nu putem să le dăm insatisfăcător la evaluare, nu e de competenţa noastră. Sunt 
judecaţi de colegiul medicilor. Dacă au avut un malpraxis sunt judecaţi de colegiul medicilor. 
 D-l Ciuciulete – ştiaţi de ani de zile că după masa se fac întreruperi de sarcină. Atunci trebuia 
anunţată poliţia şi aţi fi scăpat foarte uşor de ei. Spuneţi că secţia nu are eficienţă econmică, nu are cum să 
aibă din moment ce au băgat banii în buzunat. Nu desfinţezi o secţie, sunt femei care au bani şi merg la 
Timişoara, dar nu toate îşi permit. Am discutat cu cei 3 medici. Nu au văzut cum arată ecograful 4D. 
 D-şoara Cîrlig – ce să facă pe 4D. Au avut dintodeauna ecograf pe secţie. Nu putem să le luăm 
ecografe noi dacă nu au competenţe, ecografiile le fac ilegal. Au truse ginecologice, au tot cele trebuie să 
lucreze. 
 D-l Ciuciulete – să facem întreruperea temporară a activităţii secţiei de ginecologie. 
 D-şoara Cîrlig – dacă facem întrerupere temporară pierdem paturile. Personalul mediu sanitar 
rămâne pe loc, trebuie să-l redistribuim pe celelalte secţii. Întreruperea înseamnă diminuare de sume şi nu 
ne putem permite. Dacă închidem secţia trebuie să punem ceva în loc, ceva susţinut, pentru care avem 
adresabilitate şi poate să aducă o sumă mai mare. 
 D-l Ciuciulete – degeaba facem secţie de cronici, când ştiţi foarte bine că nu aveţi aparatură. 
 D-l Costea – bolnav cronic înseamnă un bolnav care are necesităţi medicale şi sociale care 
presupun o spitalizare de mai multe luni. Un pacient îl ţinem în secţia de acuţi 5-6 zile, maxim 10 zile, apoi 
suntem nevoiţi să îl trimitem acasă. El nu se va vindeca niciodată pentru că are o boală cronică. După o 
săptămână e înapoi pentru că acasă nu a avut cine şi cu ce să îl îngrijească. 
 D-l Prcsina – ce se întâmplă cu echipamentele. 
 D-şoara Cîrlig  – acestea vor rămâne în spital. 
 D-na Ferescu – sunteţi într-o culpă comună cu medicii, pentru că obligaţia de a face cursuri vă 
aparţine dumneavoastră ca angajator, nu angajatului. Dumneavoastră trebuia să mergeţi la ei cu propuneri 
de cursuri, nu ei trebuie să-şi caute cursuri pe la Timişoara.  Motivaţia că nu vă permite legea să îi daţi afară 
dacă fac nereguli ..... haideţi să nu fim copii. Nu se susţine. În orice domeniu, un om care greşeşte repetat şi 
se demonstrează acest lucru, poate fi dat afară. 
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 D-l Costea – ei nu greşesc, vin la lucru. 
 D-na Ferescu – Codul muncii prevede cel puţin 10 litere pe baza cărora se poate desface 
contractul de muncă. 
 D-şoara Cîrlig – este într-adevăr o literă care prevede desfacerea contractului de muncă dacă nu 
corespund profesional. Acest lucru este foarte greu de dovedit. 
 D-na Ferescu – aţi făcut adrese la colegiul medicilor să le spuneţi ce se întâmplă? Să stăm un oraş 
fără secţie de ginecologie nu e normal. Nu toată lumea îşi permite să meargă la Timişoara. 
 D-l Boldor – nu avem adresabilitate, chiar dacă deservim şi localităţile limitrofe. 
 D-na Ferescu – dacă medicii sunt de vină, demonstra-ţi-le vina şi aduceţi pe altcineva, nu pe toţi 
odată, pe rând. Nu e normal că pentru 3 oameni, noi 20 să fim blamaţi, să fim răspunzători. 
 D-l Boldor – este vorba de un acord. Dacă nu daţi acest acord şi intrăm în impasul acestor bani şi 
va dispune ministerul reducerea acestor paturi. Ce facem? 
 D-na Ferescu – consider că era normal ca din partea secţiei să vină un reprezentant să îşi susţină 
punctul de vedere. Nu e normal să ascultăm doar părerea dumneavoastră, pare logic, e justificat financiar, 
dar să auzim şi părerea lor. 
 D-l Boldor – a fost şedinţă cu toţi medicii din spital. Le-am dat cuvântul: dr. Măgdoiu nu a spus 
nimic, dr. Popescu e în concediu medical, iar d-na Codaţ a zis că ea nu o să-i care la spital. Nu avem nimic 
împotrivă să vină aici. 
 D-l Postelnicu – acum discutăm solicitarea dumneavoastră. Dacă doriţi putem să-i chemăm să 
facem o discuţie deschisă. 
 D-l Kaba – Cred că sunteţi de acord ca spitalul are o echipă de conducere responsabilă. Dacă a 
apărut această situaţie să fim alături de ei, să avem încredere, prin deciziile acestea elastice să rezolve 
problema. Au arătat care sunt impedimentele unei alte variante de rezolvare, au arătat că asta nu înseamnă 
că femeile din oraşul nostru vor rămâne fără asistenţă medicală în domeniu, prin policlinică se pot rezolva 
problemele ginecologice, iar într-un viitor cât se poate de apropiat se poate se va relua activitatea cu un nou 
start al secţiei. 
 D-na Ferescu – în ce locaţie se va redeschide secţia, dacă facem secţie de cronici? 
 D-l Tinei  – să laşi un oraş fără secţie de ginecologie, se vor face întreruperi de sarcină la negru. 
Ne asumăm acest risc? 
 D-şoara  Cîrlig - ca să susţinem o unitate spitalicească e nevoie de bani. 
 D-l Bâcă – este un punct greu de analizat, să studiem cu atenţie, să nu luăm acum o decizie pentru 
că putem fi traşi la răspundere pentru ceea ce facem. Să nu uităm că la spitalul din Jimbolia vin oameni din 
toate satele apropiate. 
 D-l Ciuciulete – din discuţiile cu medicii, aceştia spun că au fost la cursuri, la examene de 
competenţe. Să nu hotărâm azi, să facem o şedinţă extraordinară, să invităm medicii. 
 D-l Scrob – se tot vorbeşte de adresabilitate. Despre ce adresabilitate este vorba? Din material 
rezultă că secţia are 500 de pacienţi pe an. Despre care oameni vorbim că vor rămâne fără secţie?. Această 
activitate se va prelua de policlinică. Cele 500 posibil mai multe sau mai puţine persoane nu rămân fără 
asistenţă medicală. Avem posibilitate de reînfiinţare. Nu văd care e problema. Orice amânare nu cred că 
este benefică. 
 D-l Meszaros – să nu îi lăsăm să mai facă pagubă. 
 D-l Niţoi – Consiliul Local nu e comisia de disciplină a spitalului, nu putem să vorbim cu fiecare 
medic şi cu fiecare angajat al spitalului, e problema lor. Se pune problema în a aprecia conducerea spitalului 
care a făcut bine că a adus acest caz în faţa dumneavoastră, fiind justificat din punct de vedere economic şi 
financiar. Dacă s-a dat spitalul la Consiliul Local, în primul rând s-a dat pentru acest sprijin financiar. Nu 
putem să le apreciem competenţa nicicum, sunt alte autorităţi pentru acest lucru. Noi trebuie să gândim că 
cele spuse în memoriu sunt date reale şi să se ia o decizie urgentă. Dacă nu se poate acum, să facem o 
extraordinară cât mai repede, dar să nu ne transformăm în comisia de disciplină a spitalului. 
 D-şoara Cîrlig – spitalul nu a plătit niciun curs pentru nimeni. Nu au făcut cereri, deci nu este 
intenţie. 
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 D-l Postelnicu – discuţia este oportunitatea de a rămâne cu cele 20 de paturi. Dacă nu avizăm 
această solicitare e posibil să le pierdem. Ministerul, în funcţie de criteriile de performanţă ni le va lua. 
Dacă acceptăm această solicitare se pare că avem şansa să păstrăm aceste paturi. 
 Se supune la vot avizarea solicitării spitalului de a închide compartimentul de ginecologie şi de a 
face o secţie de cronici: 8 voturi pentru. 
 D-l Gorgan – dacă avem policlinica, vom avea medic ginecolog, dacă va fi nevoie se va 
redeschide compartimentul de la spital. Se poate face contract civil cu un alt medic? 
 D-l Boldor – avem. 
 D-l Gorgan – ce vârstă are, pentru că se vorbea de o vârstă critică? 
 D-l Boldor – 45-50 de ani. 
 D-l Gorgan – ce e trist este că acest oraş pierde miliarde din cauza celor trei medici. Dacă nu 
putem lua o decizie e şi mai trist. 
 Se supune din nou la vot acordarea avizului de principiu pentru închiderea compartimentului de 
ginecologie, care se aprobă cu 9 voturi pentru şi 8 abţineri (D-l Ciuciulete, D-l Nicorici, D-na Ferescu, D-l 
Tabeică, D-l Bâcă, D-l Tabeică, D-l Kasa, d-l Prcsina, d-l Tinei). 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea structurii organizatori ce 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 13 
 
D-l Gorgan 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-l Ciuciulete – nu înţeleg cum se poate transforma din îngrijitor în registrator medical. 
D-şoara Cîrlig – îngrijitor este femeia de serviciu.  
D-l Ciuciulete – câte competenţe are o îngrijitoare pentru a trece pe post de registrator. 
D-şoara Cîrlig  – postul de îngrijitor este vacant. Îl transformăm în registrator medical ca să îl 

putem ocupa. E vorba de secţia de chirurgie, unde sunt mari probleme de personal. Din cauza numeroaselor 
operaţii, sunt mulţi oameni blocaţi în sala de operaţie câte 6 ore pe zi. 

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

HOTĂRÂREA NR. 14 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea prelungirii contractulu i de munca pentru 

dna dr. Negrău Camelia, medic primar medicină de familie. 
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 – care e programul de lucru a unui medic? 
D-şoara Cîrlig – 7 ore. 
D-l Ciuciulete – mergem la 12.30 şi nu mai e niciun medic, înafară de medicul de gardă. 
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La 12.30 – 13.00 nu mai e nimeni. Vin cu maşina persoanlă pe la 8.00-8.30, după ora 13.00 nu 
mai e niciun doctor în Spital. Angajăm o femeie cu jumătate de normă, programul ei va fi de 2 ore pe zi? 

D-şoara Cîrlig – la ora 13.30 pleacă medici din spital. O oră li se consideră pentru că garda ar 
trebui să înceapă la ora 15.00. Cel care face garda începe la 13.30 şi ora aceea se compensează cu linia de 
gardă. La ora 8.00 sunt toţi medicii în spital. 

D-l Tinei  – dacă nu mai avem nevoie de compartiment de ginecologie în spital, care este scopul 
acestei angajări? 

D-l Prcsina – se solicită prelungirea pe perioadă determinată. Pe ce bază prelungim, doar pentru 
că trebuie să fie un medic la acest cabinet, sau pentru că are activitate? 

D-şoara Cîrlig – este cu totul altceva. Acest cabinet e suportat de la bugetul de stat, cheltuielile 
salariale vin de la bugetul de stat. Activitatea acestui cabinet este importantă, este deschis 2 zile pe 
săptămână şi se poate dovedi din caietele de intrări. Postul fiind vacant, nu putem angaja pe perioadă 
nedeterminată. 

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

HOTĂRÂREA NR. 15 
 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea 
postului vacant de asistent medical la Compartimentul Obstetrică Ginecologie din cadrul 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 Ciuciulete – de ce se mai dă această hotărâre pentru ocuparea postului? Persoana deja 

lucrează. 
D-şoara Cîrlig – lucrează pe un alt post, femeia e angajată pe un post pe perioadă determinată, ca 

să poată să treacă pe un post pe perioadă nedeterminată trebuie să susţină un examen, încă nu a susţinut 
examenul. 

D-l Prcsina – nu putem să avem o organigramă? 
D-şoara Cîrlig – organigrama va fi aprobată după aprobarea bugetului. Nu sunt posturi 

suplimentare, ne mişcăm de pe un post pe altul. 
D-l Pop – legea permite aceste transformări? 
D-şoara Cîrlig - da 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 16 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea normelor pentru stabili rea şi sancţionarea 

unor contravenţii pe raza 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 Prcsina – referitor la art. 6. Din punctul meu de vedere, la blocuri nu mai sunt acele uscătorii, 

unde locatarii îşi pot usca rufele. Mi se pare că ne legăm de lucruri fără valoare. Până la urmă e vorba de un 
spaţiu privat şi fiecare poate face ce doreşte. Dacă ne referim la imaginea oraşului, nu cred că de aici 
trebuie să începem, trebuie să avem drumuri, să fie curăţenie. Este un pic exagerat. 

D-l Postelnicu – acest regulament este de fapt o actualizare. Această sancţiune a existat. Nici într-
o altă ţara nu se ma întâmplă acest lucru. Trebuie să facem ce depinde de noi, să învăţăm să fim gospodari 
şi să avem grijă la estetic. 
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D-l Prcsina – este domeniu privat, pot să fac ce vreau, dacă nu deranjează pe nimeni. 
D-l Postelnicu – sunt reclamaţii de la vecini, curge apa pe geamuri, se distruge tavanul. 
D-l Toth – cine verifică şi aplică sancţiunile? Dacă dăm această hotărâre să dăm şi amenzi. 

Izolarea blocurilor e de toată jena, fiecare face ce culoare vrea. Ar trebui un aviz de la primărie pentru 
izolarea acestor blocuri pentru că strică aspectul zonei. 

D-l Postelnicu – căutăm soluţii să izolăm noi. 
D-l Ciuciulete – ar trebui să se specifice că dacă plăteşte în 48 de ore este jumătate. 
D-l Niţoi – se aplică OG 2, în procesul verbal de sancţionare se va trece această posibilitate. Nu se 

va aplica această hotărâre decât în extremis, doar dacă vor fi plângeri, reclamaţii. Nu putem răspunde că nu 
avem lege. Nu facem exces de zel. 

D-l Postelnicu – nu putem să nu creăm cadru legal pentru că ne e frică să nu se facă exces de zel. 
D-l Prcsina – ar trebui luat punct cu punct şi analizat. 
D-l Postelnicu – a fost dezbatere publică şi nu s-a prezentat nimeni. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi pentru şi o abţinere 

(D-l Prcsina)  şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 17 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile  

din oraşul 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 Prcsina – sunt enumerate nişte numere de top, o alipire în vederea dezlipirii, să ne daţi mai 

multe detalii. 
D-l Postelnicu – este vorba de concesiunea pentru d-l Marius Rădoi. Nu s-au ştiut exact limitele 

de proprietate.  
D-l Gorgan – este vorba de o fâşie de 4 m lăţime. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 18 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare teren, înscris în C.F. nr. 
400389 Jimbolia, în suprafaţă de 14898 mp. 

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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi pentru şi o abţinere 

(d-l Kasa) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 19 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului înscris în C.F. 
nr. 400389 Jimbolia, în suprafaţă de 14898 mp. 

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. 
Dl Tinei – se ia ca preţ de referinţă acest preţ? 
D-l Postelnicu – e evaluează la data vânzării. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi pentru şi o abţinere 

(d-l Kasa) şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR. 20 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Vidu,  nr. 42, înscris în CF nr. 402964 Jimbolia, 
topo. 4074, 4075, pentru construire locuinţă. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 21 
 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de 
salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza 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 Kasa – bilanţul RETIM este pe profit mare, foarte mare, pe pierdere? 
D-l Postelnicu – am concesionat serviciile către RETIM, nu suntem asociaţi. 
D-l Kasa – şi acum vrem să le dăm mai mult? 
D-l Postelnicu – solicită indexarea cu rata inflaţiei. 
D-l Kasa – vrem să indexăm sau nu vrem? Au profit? 
D-l Postelnicu – nu era condiţie să vedem profitul. 
D-l Ciuciulete – cât timp cară gunoiul la Timişoara e greu să facă profit. 
D-l Niţoi – orice indexare cu rata inflaţiei e admisă. 
D-na Ferescu – redevenţa anuală se indexează cu rata inflaţiei? Aşa ar fi logic. 
D-l Postelnicu – nu ştiu. 
D-l Meszaros – acum 2 ani când s-a cerut majorare ni s-a spus că gunoiul trebuie cărat la Gisela. 

Acest lucru nu s-a întâmplat. Acum iar se cere mărire. Anumite deşeuri nu se colectează, doar în anumite 
condiţii. 

D-l Postelnicu – nu se ia molozul, fierul vechi. În rest, gunoiul menajer se ridică. 
D-l Prcsina – contractul cu RETIMUL este un contract impus sau putem să-l schimbăm? Să nu 

mergem cu acelaşi contract pe viitor, situaţia economică se schimbă, să aliniem articolele din contract cu 
necesităţile care apar. 

D-l Postelnicu – contractul este pe 8 ani, până în 2014. 
D-l Tinei  – în anumite zone din oraş, câinii comunitari răstoarnă gunoiul şi îl împrăştie. Lucrătorii 

de la RETIM nu iau gunoiul de pe jos. Să îi responzabilizăm. 
D-l Postelnicu – RETIMUL nu are măturători, ei golesc pubela, nu au timp efectiv să cureţe, dacă 

gunoiul e împrăştiat. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  11 voturi pentru, 5 abţineri 

(d-l Kasa, d-l Tinei, d-l Toth, d-l Gorgan şi d-l Prcsina) şi unul împotrivă (d-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 22 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea întabul ării în cartea funciară a drumului de 
exploatare De 143 şi trecerea acestuia în domeniul public 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. 



 10 

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

HOTĂRÂREA NR. 23 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind acordarea drepturilor de superfic ie, servitute şi uz pe DE 

143, în favoarea SC Enel Distribuţie Banat SRL. 
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 – sunt 2 firme care fac parcuri fotovoltaice? 
D-l Kasa – sunt 3. 
D-l Postelnicu – toate aceste parcuri se fac pe terenuri private, nu am dat terenuri pentru aşa ceva. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 24 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul 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 Tinei  – nu avem regulament de piaţă. 
D-l Postelnicu – a fost dezbatere publică, nu a venit nimeni. 
D-l Niţoi – este pentru comercianţi, servicii de piaţă, nu piaţa agroalimentară. 
D-l Tinei  – în acest material nu apare nimic de piaţă, să scoatem din denumire. 
D-l Postelnicu – piaţa are regulament propriu. Nu e vorba de teritoriul pieţei, e vorba de serviciile 

de piaţă. 
D-l Tinei  – avem compartiment comercial în cadrul primăriei? 
D-l Gorgan – nu 
D-l Niţoi – serviciul impozite şi taxe locale va emite acordul. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  15 voturi pentru şi două 

abţineri (D-l Toth şi D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 25 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind privind numirea administratorului  la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. 

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 Prcsina – ar trebui să fie o procedură. Aici este un referat prin care se spune că se încheie 

mandatul d-lui Dema, pe care, personal nu îl cunosc. Ideea e că pentru funcţia de administrator ar trebui să 
avem un raport de activitate. Nu e vorba de persoană, e vorba de procedură, pentru orice administrator, 
acesta nu e orice angajat, îl numim pentru o anumită perioadă de timp, trebuie să motivăm prelungirea. 

D-l Gorgan – executivul este mulţumit de activitatea Peisaj Hosta. Toate instituţiile subordonate 
primăriei sau Consiliului Local vor depune un raport pentru anul trecut. 

D-l Niţoi – subscriu la părerea d-lui Prcsina. Dar a expirat mandatul şi trebuie să luăm o hotărâre 
pentru a nu rămâne societatea fără cap. Dar trebuie depus un raport de activitate. 

D-l Tinei  - D-l Dema trebuie să dea un raport în faţa Consiliului Local. 
D-l Pricsina – propun să-l numim interimar până la prezentarea raportului, iar în urma analizării 
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raportului să-i dăm continuitate. 
D-l Ciuciulete – raportul unui administrator e bilanţul şi balanţa. Bilanţul pentru anul 2012 nu 

poate să-l facă până în luna martie. 
D-na Ferescu – raportul să fie pe cei 4 ani de mandat, nu numai pe ultimul an. 
D-l Niţoi – îi dăm mandat până la numirea administratorului societăţii, dar acest lucrul îl face 

Consiliul Local ca şi asociat unic al societăţii. 
D-l Gorgan supune aprobării propunerea de numire a d-lui Dema Petru ca şi administrator al SC 

Peisaj Hosta SRL pentru perioadă determinată, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din cadrul Căminului pentru personae 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 26 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind stabilirea contribu ţiei de întreţinere pentru d-na Opriş 
Ecaterina, internată în 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-na Ferescu – diferenţa de la 69% din pensie până la suma de 716 se va acoperi din bugetul 

local? 
D-l Niţoi – da, din bugetul instituţie. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 27 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea întabul ării în cartea funciară a drumului de 
exploatare De 90/1 şi trecerea acestuia în domeniul public 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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 28 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind acordarea dreptului de pozare subterană a cablului de 
racord la Sistemul Energetic Naţional pe drumul de exploatare, De 90/1 de pe raza oraşului 
Jimbolia, în favoarea S.C. Solar Sunlights Two S.R.L. 

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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
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adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 29 
 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind emiterea acordului de oportunitate în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către firma S.C. Solar 
Sunlights Two S.R.L. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 30 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind emiterea acordului de principiu î n vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire pentru construirea unui parc fotovoltaic de către firma S.C. Solar 
Sunlights Two S.R.L. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 31 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind abrobarea amplasării unei terase, pe domeniul public al 

oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Republicii nr. 26. 
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 Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi pentru şi unul 

împotrivă (d-l Toth) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 32 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea desfăşurării, de către membrii Asociaţiei de 
Vânătoare „Avram Iancu”, a activit ăţii de vânătoare a animalelor de pradă. 

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 Postelnicu – acest proiect de hotărâre nu a fost în mapă la şedinţele de comisii. Au adeverinţă 

de la Ministerul Mediului că sunt gestionarii faunei, iar abia azi dimineaţă am primit avizul de la Poliţia de 
frontieră. 

D-l Prcsina – de ce până în 13.09.2021? 
D-l Niţoi – până la această dată sunt gestionarii faunei, asta se poate vedea în adeverinţa de la 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 33 
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Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Kasa – am fost împotriva închiderii secţiei de la Spital. Toţi vrem ca oraşul să meargă înainte, 

ne-am angajat să creştem calitatea vieţii cetăţenilor noştri, să le creăm condiţii bune, de siguranţă, de 
încredere în noi. Cum să aibă încredere în noi, dacă paşii pe care noi îi facem nu le inspiră încredere? Cine 
acceptă un post de manager trebuie să ştie că este greu, că este o muncă dură. E o funcţie care cere pixul 
roşu. Dacă ai trei elemente care îţi destabilizează o secţie sau o activitate, iei măsuri. Dai pe unul afară şi 
ceilalţi doi se vor modela. Dacă nu se modelează îi dai şi pe ei afară. Este partea dură şi greu de digerat la 
funcţia de manager. 

D-l Gorgan – trebuia spus la momentul în care s-a discutat această problemă. Orice părere trebuie 
spusă deschis conducerii Spitalului. 

D-l Tinei – în ce calitate a fost d-l Boldor? 
D-na Ferescu – pe cei trei medici nu i-am chemat, dar a venit d-l Boldor, dar nu ştim în ce calitate. 
D-l Niţoi – noi am chemat conducerea spitalului. 
D-l Bâcă – am făcut o mare greşeală. De acum în colo, cei care au ceva de prezentat, să vină, să 

prezinte şi să plece. Apoi noi putem lua o decizie. 
D-l Niţoi – lucrările Consiliului Local sunt publice şi nu putem să îi dăm afară. 
 
Se trece la Diverse: 
D-l Tinei – Să se facă un top al primilor 5 cei mai mari datornici către Consiliul Local, cu măsurile 

care s-au luat pentru recuperarea acestor sume. Să facem publică această listă. 
D-l Postelnicu – nu există creditor faţă de care să nu se fi luat măsuri pentru recuperarea creanţelor. 

Cu atât mai mult la cei mari, pentru că vine curtea de conturi care sancţionează primarul. 
D-l Prcsina – referitor la pescuit, la popularea bălţilor, lumea întreabă. 
D-l Gorgan – în 26 februarie, ora 10, avem aici, în sala de şedinţă, o întâlnire cu toţi pescarii. Se va 

discuta problema populării bălţilor, taxele, abonamentele. 
D-l Prcsina – iluminatul public pe str. Mărăşeşti este deficitar. 
D-l Postelnicu – pe str. Mărăşeşti, str. Republicii şi str. Rebreanu iluminatul a fost modernizat acum 

câţiva ani. Odată cu PIDU s-au pus corpuri de iluminat noi pe celelalte străzi, şi în comparaţie cu acestea, 
iluminatul pe străzile modernizate mai demult pare deficitar. Dacă sunt corpuri defecte, le vom înlocui. Să 
le schimbăm pe toate nu putem, nu avem bani. 

D-l Prcsina -. odată cu venirea primăverii, la blocuri se vor înmulţii porumbeii, se vor murdării 
geamurile. 

D-l Gorgan – când s-a făcut Studiul de fezabilitate pentru modernizarea parcului, am întrebat ce 
facem cu băncile care sunt murdărite de porumbei. Ni s-a spus că sunt anumite aparate care înlătură 
păsările. Fiecare asociaţie de proprietari să cumpere un astfel de sistem. 

D-l Tinei – este adevărat că au fost concesionate cele 5 solarii? 
D-l Gorgan – da, dar sunt 15 solarii. 
D-l Tinei – cu ce sumă? 
D-l Niţoi – a fost licitaţie publică. 
D-l Tinei – a fost respectată procedura transparenţei decizionale? 
D-l Niţoi – procedura a fost respectată, anunţul a fost publicat într-un ziar naţional şi unul judeţean. 
D-l Tinei – pe site a fost pus anunţul? 
D-l Niţoi – nu a fost publicat pe site. 
D-l Tinei – poate ar fi licitat mai multe persoane dacă ar fi fost pus anunţul pe site. Problema este de 

transparenţă decizională. 
 D-l Gorgan – cine doreşte să afle ce se întâmplă la primărie o poate face oricând. Evitaţi aruncarea 

pietrei către primărie la orice problemă care apare. 
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D-l Tabeică – terenul de la grădiniţa din Futok, întrebaţi patronul ce vrea să facă, mai construieşte 
ceva, e mizerie mare acolo. Măcar să îngrădească. 

D-l Postelnicu – îl vom amenda că nu îşi îngrădeşte proprietatea. 
D-l Meszaros – ni s-a cerut să acceptăm un traseu pe care să circule maşinile care curăţă forajele. 

Aceste maşini circulă şi în oraş, acum sunt parcate la ştrand. Nu ştiu dacă acea parcare a fost construită ca 
să suporte aşa o greutate. Referitor la terasamentul care se foloseşte pentru pistele de biciclete, nu e bun, Nu 
există un strat de suport cu balast. Nu trebuie să acceptăm aşa ceva. 

D-l Postelnicu – trebuia spus când s-a scris proiectul, acum nu mai putem modifica. Este diriginte 
de şantier. El răspunde. 

D-na Radu Marina Rodica – vreau să vă mulţumesc şi să vă spun că mi-a făcut plăcere să particip 
la şedinţa de consiliu. De acum înainte voi veni ori de câte ori voi putea. Îmi plac aceste şedinţe, sunt 
constructive, în interesul cetăţenilor. Am venit aici să preiau problemele pe care le aveţi, pe care conducerea 
le are, să le duc mai departe la Consiliul Judeţean, să încerc să le rezolv cu maximă promptitudine şi vă 
asigur că lucrul acesta îl voi face. Vin din privat, fac parte din comisia economică a Consiliului Judeţean, 
ştiu care sunt problemele oraşului, în special arieratele. Vă rog să-mi transmiteţi problemele pe care nu le 
puteţi rezolva, să le duc mai departe. Referitor la bugetul pentru Jimbolia, voi face tot posibilul să primiţi 
cât mai mulţi bani. D-l Primar şi D-l Viceprimar au făcut o prezentare foarte bună, la Consiliu Judeţean, a 
problemelor cu care se confruntă oraşul. Interesele au fost în special pentru drumuri. Fac parte dintr-o 
comisie de avizare de servicii sociale – dacă aveţi probleme pe această parte vă rog să spuneţi. Vă 
mulţumesc. 

D-l Tinei – care este statutul chioşcului de lângă biserica ortodoxă? 
D-l Niţoi – terenul este domeniu public, chioşcul nu ştim al cui este. 
D-l Tinei – îl lăsăm sau îl demolăm? 
D-l Ciuciulete – o să refacem regulamentul de pescuit până la şedinţa de marţi. Am găsit la o firmă 

cu 5,55 lei kg de caraş şi plătică, trebuie să schimbăm structura bălţilor. 
D-l Toth – la ce dimensiuni sunt? 
D-l Ciuciulete – e peşte de consum, aproximativ 400 de grame. Crap putem băga în toamnă, dacă o 

să avem bani. 
D-l Corneanu – caraş este destul, nu mai merită băgat. 
D-l Toth – să împrejmuim bălţile. 
D-l Ciuciulete – nu avem bani pentru asta. 
D-l Toth – să punem camere de luat vederi. 
D-l Gorgan – nu este curent. 
D-l Postelnicu – sunt foarte scumpe, mai ales că trebuie să filmeze şi pe timp de noapte. 

 D-l Ciuciulete – să angajăm un coşar. 
D-l Niţoi – la Peisaj Hosta este un post de coşar, dar nu s-a găsit om. Este un privat, voia să obligăm 

oamenii să îşi cureţe coşurile, ori noi nu putem face acest lucru. Pompierii, când fac controale, le spun 
oamenilor să-şi cureţe coşurile. 

D-l Ciuciulete – să renegociem contractul cu ştrandul. Nu e firesc să primim 5% din încasări. Noi 
nu ştim ce încasări sunt. 

D-l Postelnicu – merge la Impozite şi taxe şi înregistrează biletele. 
D-l Pop – din activitatea contabilă se poate vedea cât a încasa din bilete. 
D-na Ferescu – să nu uitaţi de direcţionarea celor 2% către asociaţile de pe teritoriul oraşului: 

handbal, lupte, fotbal. Nu lăsaţi banii la stat. Referitor la Televiziunea Jimbolia, nu sunt prezentate suficient 
de bine şedinţele de consiliu, cea de luna trecută nici nu a fost amintită. Tot referitor la televiziune, sunt 
difuzate reportaje vechi, în limba maghiară, netititrate. 

 D-l Gorgan – Televiziunea nu există ca entitate. Băieţii sunt angajaţi la primărie. 
D-l Postelnicu – lucrăm, suntem la început de drum. 
D-l Soltesz – am reluat nişte documentare mai vechi. Avem spaţiu de stocare limitat. Am hotărât să 

reluăm acel documentar, am văzut că nu e tradus, nu mai era timp pentru asta. Îmi asum răspunderea pentru 
acest lucru. 
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D-l Corneanu – se poate face ceva la fosta curăţătorie chimică, e mizerie acolo, mai ales că vine 
vara. 

D-l Postelnicu – căutăm soluţii. Am avut solicitări să dăm acele spaţii că şi locuinţe sociale. Nu am 
vrut acest lucru, sunt insalubre. 

D-l Tinei – să se prezinte o situaţie a autorizaţiilor de construire emise, care e valabilitatea acestora. 
D-l Toth. – au fost situaţii în care s-a calculat greşit taxa pentru autorizaţii şi oamenii primesc în 

poştă somaţii să plătească diferenţele. Funcţionarul public greşeşte, iar omul plăteşte. Nu e cetăţeanul de 
vină. 

D-l Ciuciulete – d-l Călina să scoată din evidenţe care e pământul bisericii catolice. 
D-l Gorgan – şedinţa trecută nu a fost amintită pentru că niciun consilier nu a vrut să dea interviu. 

Am primit o solicitare de la o firmă interesată să investească în Jimbolia. Trebuie foarte bine studiată 
problema. E vorba de o firmă din America de Sud, Columbia, care vrea să facă în Jimbolia un centru de 
colectare şi transformare a deşeurilor menajere în energie. Vor un răspuns clar. Am spus că nu dăm răspuns 
până nu discutăm în consiliu. Ideea e că vor o suprafaţă de 5 ha în concesiune pentru 25 de ani şi să le 
asigurăm 200 tone deşeuri pe lună. 

D-l Tinei – acel gunoi va veni cu trenul. Vine vara, va fi transportat prin oraş, să ne gândim bine la 
riscurile staţionării acelui gunoi pe teritoriul oraşului, poluatorul plăteşte. 

D-l Prcsina – să se prezinte un plan, un proiect, ce prevăd ei, un draft de contract prin care să ştim 
ce obligaţii avem şi ce obligaţii au ei. 

 Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Gorgan 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.      
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