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

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea transformării a două posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 2126 din 14.03.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării a două posturi 
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 a două posturi  vacante la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- un post temporar vacant, din asistent medical farmacie, poz. 125 din Statul 
de funcţii, în registrator medical, până la data de 31.12.2013. 

- un post vacant, din contabil, poz. 151 din Statul de funcţii , în asistent 
medical generalist, pe perioadă nedeterminată. 

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

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul şcolar 

2013 - 2014 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1994 din 19 martie 2013 al Serviciului APL, IE, TI, RP  

prin care se propune  aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul 
şcolar 2013 – 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 19 aln 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011; 

Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1 şi art. 45 din 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul şcolar 
2013 – 2014, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii şcolare PJ/A
R 

Adresa 

   1 “Liceul Tehnologic”  Jimbolia PJ Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 
14 

   2 “Şcoala Gimnazială”  Jimbolia PJ Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 83 

3 “Gr ădini ţa cu program prelungit”  
Jimbolia 

PJ Jimbolia, str. Republicii, nr. 21 

3.1 “Gr ădini ţa cu program normal Clarii 
Vii” 

AR Jimbolia, str. Clarii Vii 

4 “Gr ădini ţa cu program normal nr. 2” 
Jimbolia 

PJ Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 
44 

4.1 “Gr ădini ţa cu program normal nr. 3“ 
Jimbolia 

AR Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatori şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Unităţilor de învăţământ; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor 
spaţii din incinta clădirilor Liceului Tehnologic Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2009/19.03.2013 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii 
din incinta clădirilor Liceului Tehnologic Jimbolia; 

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 închirierii, a  

spaţiului în suprafaţă de 4 mp din incinta imobilului din str. Gheorghe Doja nr. 14. 
 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea închirierii, a  

spaţiului în suprafaţă de 16 mp din incinta imobilului din str. Republicii nr. 50. 
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; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
Nr. 36  din 21 martie 2013                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Gorgan Daniel 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 

locativ de stat pe anul 2013 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.  2306 din 19 martie  2013 al serviciului impozite şi taxe 
locale prin care se propune aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartizarea de 
locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 şi 21 din Legea locuinţei nr.114/1996;   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6)  

lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă tabelul de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2013, conform ANEXELOR nr. 1 şi 2  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală . 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
   
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea unui număr de trei consilieri locali pentru a face parte din 
comisia socială pentru repartizarea apartamentelor cu 2 camere din blocurile 
ANL din Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 2305 din 19.03.2013 al Biroului Impozite şi Taxe Locale prin 
care se propune desemnarea unui număr de trei consilieri locali pentru a face parte din 
comisia socială pentru repartizarea apartamentelor cu 2 camere din blocurile ANL; 
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia 
socială pentru repartizarea apartamentelor cu 2 camere din blocurile ANL din Jimbolia: 

• D-l Bâcă Ioan 
 

• D-l Toth Gabor 
 

• D-l Scrob Radu Nicolae 
 
 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 Impozite şi Taxe Locale 
 
 
Nr.    38   din 21 martie  2013                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Gorgan Daniel 
                                 
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

oraşul Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 102, cuprins în C.F. nr.  402876, topo. Nr. 1346, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2303 din 19.03.2013 al Serviciului impozite şi taxe locale prin 

care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Ion 
Slavici, nr. 102, cuprins în C.F. nr. 402876, topo. nr. 1346, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995. 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor 
cumpărate în baza Legii nr. 112/1995; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Codrianu Titel şi 

Codrianu Carmen Viorica, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, 
nr. 102, în suprafaţă de 396 mp, cuprins în C.F. nr. 402876, topo. nr. 1346, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 50 mp curte va plăti în 
continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin. 2, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc 
înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în 
orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Codrianu Titel şi d-nei Codrianu Carmen Viorica. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind emiterea acordului de principiu pentru investiţia „PUZ – 
Realizare instalaţii de producere energie electrică din energie solară 
cu injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire 
teren”, de către firma S.C. TRINOVOLT S.R.L. 
 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1778 din 04.03.2013 al Serviciului urbanism,  

amenajare teritorială prin care se propune emiterea acordului de principiu pentru 
investiţia „PUZ – Realizare instalaţii de producere energie electrică din energie 
solară cu injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”,  de 
către firma S.C. TRINOVOLT 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 pentru investiţia „PUZ –  

Realizare instalaţii de producere energie electrică din energie solară cu injecţie în 
reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren”,  de către firma S.C. 
TRINOVOLT 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. TRINOVOLT S.R.L. 
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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 Prim ăriei oraşului 
Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2259  din  19.03.2013 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 Primăriei oraşului 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 Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade sau 
trepte profesionale pentru personalul contractual din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia, 
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale 
ale salariaţilor (personal contractual) din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia, prevăzut în 
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă modelul fişei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale pentru personalul de execuţie din cadrul Primăriei oraşului 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, resurse umane 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea cuantumului ajutorului de deces acordat persoanelor 

beneficiare de ajutor social 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1837 din 5 martie 2013 al Biroului Social prin care se  
propune stabilirea cuantumului ajutorului de deces acordat persoanelor 

beneficiare de ajutor social; 
 Ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă acordarea unui ajutor de deces pentru persoanele beneficiare 
de ajutor social în cuantum de maxim 550 lei. 

Art. 2. – Plata ajutorului de înmormântare se face din bugetul local, capitolul 
bugetar Asistenţă socială – 6802. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatori 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 

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

HOTĂRÂREA 
privind înfiin ţarea unei publicaţii de interes public local a Oraşului 

Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2340 din 20.03.2013 al Serviciului APL, IE, RI, RP 
prin care se propune  înfiinţarea unei publicaţii de interes public local a Oraşului 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă înfiinţarea unei publicaţii de interes local a Oraşului 

Jimbolia cu denumirea  „JURNAL DE JIMBOLIA”.  
   
Art. 2 . – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 21 martie 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 16. Absentează d-l Kaba Gabor. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Gorgan Daniel – viceprimar, 

d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea S.C. Peisaj Hosta SRL participă: d-l Dema Petru – administrator, d-na Şindilaru 

Roxana – contabil. 
Din partea Bisericii Catolice este prezent: d-l preot Lucacela Davor. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 73 din 14.03.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
1. Prezentarea Raportului privind activitatea S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2012. 
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 reţelei şcolare, la nivelul oraşului Jimbolia, pentru anul 
şcolar 2013 – 2014. 
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor spaţii din incinta 
clădirilor Liceului Tehnologic din Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din 
fondul locativ de stat pe anul 2013. 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de trei consilieri în vederea stabilirii comisiei 
sociale pentru repartizarea apartamentelor cu 2 camere din blocurile ANL. 
7. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului din 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 102, cuprins in CF 402876, topo nr.446, cumpărat în baza Legii 
112/1995. 
8. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu pentru investiţia PUZ – realizare 
instalaţii de producere energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua electrică de 
medie tensiune şi împrejmuire teren. 
9. 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 Primăriei oraşului Jimbolia. 
10. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
11. Probleme ale Primăriei. 
12. Diverse.            

PLUS LA ORDINEA DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului de deces acordat persoanelor 

beneficiare de ajutor social. 
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei publicaţii de interes public local a Oraşului Jimbolia 

 
Conform Hotărârii nr. 12 din 21.02.2013 preşedinte de şedinţă este d-l consilier Gorgan Daniel. 
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 21 februarie din 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Gorgan: Înainte de a începe discutarea punctelor de pe ordinea de zi, dau cuvântul d-lui 
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Lucacela Davor, preot la Biserica catolică. 
D-l Lucalela – Sunt din 8 martie paroh de Jimbolia. Fostul coleg a plecat în străinătate. De parohia 

romano – catolică aparţin Jimbolia, Iecea, Comloş, Cărpiniş, Checea, Cenei. Parohia are pe foaie undeva la 
2700 de credincioşi, iar real, la fiecare biserică, vin undeva la 20-30 de credincioşi. Din 2700 de credincioşi 
vin la biserică aproximativ 200 de oameni. Mi-aş dori ca parohia romano-catolică să fie un partener bun 
pentru primărie, acolo unde ea este implicată. Lumea are întodeanuna impresia că preotul vrea ceva. Nu am 
venit să cer bani, biserica ar trebui să-şi renoveze singură clădirea, cu bani din străinătate, de la credincioşi. 
Atât am vrut să vă spun, am venit să ne cunoaştem, vă doresc spor la muncă şi când aveţi timp vă aştept la 
biserică. 
 D-l Gorgan prezintă raportul administratorului S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pentru anul 2012. În anul 
2012 S.C. Peisaj Hosta a avut un număr mediu de 49 de angajaţi. Veniturile totale înregistrate au fost în 
valoare de 1.511.962,64 lei. Cheltuielile totale au fost în valoare de 1.423.329,08 lei. Profitul brut al unităţii 
a fost de 101.378,56 lei. În continuarea raportului s-a prezentat evaluarea activităţii pe domenii: activitatea 
de prestări de servicii şi lucrări de construcţii, activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi, activitatea de 
salubritate, pescuit, amenajare spaţiu de agrement bălţi, transport persoane, activitatea de comerţ en-gros, 
activitatea de întreţinere adăpost câini. Cota de cheltuieli indirecte a anului 2012 a fost de 15,72% din 
totalul cheltuielilor unităţii. 
 D-na Ferescu – nu ştiu dacă este o greşeală de tipar sau există o explicaţie, la raportul 
administratorului pe anul 2012, ultimul paragraf din prima parte a raportului, la sumele respective, cele 
două adunate (rezervele şi acoperirea pierderii) nu totalizează valoarea integrală a profitului. 
 D-na Şindilaru  – Profitul net este de 88.633,56 lei, din acest profit s-a plătit impozitul pe profit, s-
au constituit rezerve, s-a acoperit pierderea precedentă. Şi restul rămâne la dispoziţia Consiliului local 
pentru că aşa prevede legea.  
 Se supune la vot raportul administratorului S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  pe anul 2012 care se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
  

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 34 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea re ţelei şcolare, la nivelul oraşului Jimbolia, 

pentru anul şcolar 2013 – 2014. 
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. 35 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 

spaţii din incinta clădirilor Liceului Tehnologic din 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. 
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D-l Tinei  – ce se va face pe cei 4 mp? 
D-l Gorgan – un chioşc. 
D-l Tinei  – se scoate la licitaţie pentru ce? 
D-l Postelnicu – închiriere pentru activităţi comerciale. Se va comercializa ceea ce este voie într-o 

unitate de învăţămâmt: cornuri etc. E iniţiativa d-lui director. 
D-l Niţoi – a mai fost închiriat. Vor să mai facă bani, spaţiile nu sunt folosite. 
D-l Prcsina – pe suprafaţa de 16 mp merge, dar 4 mp este prea puţin. 
D-l Postelnicu – a mai funcţionat pe această suprafaţă un astfel de chioşc. 
D-l Prcsina – este o suprafaţă foarte mică ca să ai asigurate nişte condiţii minime de igienă. 

Propun să se facă o analiză mai clară în ceea ce priveşte spaţiul de 4 mp, pentru că din punctul de vedere al 
măsurilor igienico sanitare, nu ştiu dacă întruneşte condiţiile pentru a funcţiona, mai ales că cele două spaţii 
sunt separate şi se vor câştiga separat. Dacă ar fi fost aceeaşi firmă se poate merge pe ideea că pe suprafaţa 
mai mare să existe nişte condiţii. 

D-l Tinei  – accesul în liceu nu se mai face decât pe bază de cartelă, o să fie o problemă. 
D-l Gorgan - noi trebuie să le dăm avizul sau nu. 
D-l Niţoi – sunt două spaţii diferite, unul este pe Doja şi unul pe Republicii. 
D-l Postelnicu – este iniţiativa d-lui director, care e un tip serios, care îşi conduce bine unitatea, 

care încearcă să facă un profit. Sigur a studiat şi se poate. Dacă vrem aprobăm, dacă nu, nu aprobăm. A vrut 
să aducă un ban în plus. 

D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  14 voturi pentru şi 2 abţineri 
(d-l Prcsina şi d-l Tinei) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 36 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea tabelului de priorit ăţi pentru reparti ţia de 
locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2013. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă – au fost studiate toate dosarele, au fost respectate criteriile. 
D-l Tinei  – sunt personae care nu au trecut CNP-ul. De ce s-au avizat dosarele? 
D-l Niţoi – existenţa sau lipsa CNP-ului nu duce la scoaterea de pe listă. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 37 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind desemnarea unui număr de trei consilieri în vederea 

stabilirii comisiei sociale pentru repartizarea apartamentelor cu 2 camere din blocurile ANL. 
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 Barna – îl propun pe d-l Tinei. 
D-na Ferescu – ar trebui să fie consilieri care nu fac parte din alte comisii. 
D-l Niţoi – este o comisie care are mult de lucru, vă spun din proprie experienţă şi ne poate spune 

şi d-l Toth, dacă îşi aminteşte. Este o mare responsabilitate să împarţi 20 de apartamente la 50 de persoane 
sau chiar mai multe. Vă rog să vă gândiţi în mod serios. 

D-l Postelnicu – îl propun pe d-l Toth şi sper să fie de acord. Dânsul a fost în comisie şi cunoaşte 
problemele acestei comisii şi este şi membru în comisia socială. Ar mai fi d-l Bâcă, tot din partea comisiei 
sociale. Aşteptăm şi alte propuneri pe care le analizăm şi le supunem la vot. 

D-l Tinei – ieri în cadrul comisiei de urbanism am hotărât să venim cu o propunere în faţa 
executivului. Din punctul nostru de vedere cei ce sunt în comisia socială nu ar avea dreptul să fie şi în 
această comisie. 
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D-l Toth – eu am făcut parte şi din comisia socială şi din comisia de repartizare a apartamentelor 
ANL. S-a luat din fiecare comisie câte o persoană, din fiecare partid. 

D-l Tinei  – avem o nelămurire, din câţi membrii e formată această comisie? 
D-l Postelnicu – din 3 consilieri şi încă 2 reprezentanţi ai primarului. 
D-l Tinei  – deci 5. 
D-l Niţoi – aşa a fost în anii trecuţi, dar pot fi şi 7, nu există un număr limitat de locuri. Insist că 

este o comisie care are mult de lucru. De la selectarea dosarelor până la repartizarea apartamentelor e mult 
de muncă. 

D-l Tinei  – atunci ar trebui să fie de la fiecare partid. Fiecare partid să-şi assume responsabiltatea, 
facem comisie din 7 sau din 8. 

D-na Ferescu – îşi doreşte cineva? Poate îşi doreşte cineva şi noi nu îl propunem. 
D-l Tabeică – îi propun pe d-l Bâcă, d-l Toth şi pe viceprimar. 
D-l Pop – discuţia noastră de la comisia de urbanism a fost că noi nu am fi dorit ca doar comisia 

socială să fie implicată atât în stabilirea criteriilor cât şi în întocmirea listei. Să fie şi din alte comisii. 
D-l Bâcă – repartizările se fac în baza unor dosare, după actele de la dosar se face un punctaj. Iar 

comisia nu face altceva decât să verifice respectarea criteriilor. 
D-l Tabeică – din primărie merge cineva şi face anchetă socială la fiecare. 
D-na Ferescu – noi ne pregătim, dar nu se ştie dacă în mandatul nostru ANL-ul va fi gata. 
D-l Tinei – Să supunem la vot componenţa comisiei, de 5 membrii (trei consilieri şi 2 

reprezentanţi ai primarului) sau de 7 membrii (5 consilieri şi 2 reprezentanţi ai primarului). 
D-l Niţoi – 2 reprezentanţi din partea primarului e prea puţin. Munca tehnică se face la primărie. 
D-l Toth – criteriile sunt de la guvern. Putem adăuga câte ceva, dar nu se poate scoate nimic. 

Trebuie respectată legea. 
D-l Niţoi – dacă se face comisie din 7 membrii să fie 4 consilieri şi 3 de la primărie. Trebuie să fie 

cineva de la impozite şi taxe locale, un jurist, cineva de la urbanism care să meargă pe teren să măsoare 
efectiv, au fost cazuri în care au declarat că stau în 4 mp şi aveau 40 mp. 

D-l Kasa – dacă munca din partea prmăriei e mai mare să facem comisia cu 4 de la primărie şi 3 
consilieri. Eu sunt foarte surprins de ce este în spatele comisiei. Ieri când am citit în cadrul comisiei, am 
trecut uşor peste acest proiect., Acum, după ce am auzit ce spune d-l Niţoi şi d-l Toth îmi dau seama că 
avem în faţă o problemă gravă. 

D-l Postelnicu – trebuie prezenţă şi implicare în această comisie.Când se dezbat problemele 
trebuie să fie toată lumea, să poată fi luată decizia corectă. Cei care vor fi nominalizaţi şi cred că nu o să 
poată să ducă la capăt această misiune, mai bine spun acum. 

D-na Ferescu – ca şi regulă, această comisie cum se întruneşte? 
D-l Niţoi – de câte ori e nevoie. 
D-na Ferescu – mi se pare prematur, până peste trei ani omul fie nu mai e angajat, fie se 

căsătoreşte, sau mai face copii, sunt lucruri care se schimbă. 
D-l Niţoi – ne grăbim pentru că se eliberează apartamente din blocurile ANL vechi, din diverse 

motive, şi nu mai avem comisie pentru repartizarea acestor apartamente. 
D-l Kasa – comisia de urbanism îi propune pe d-l Bâcă, d-l Toth şi pe d-l Prcsina şi 4 

reprezentanţi ai primarului, deci comisie de 7. 
D-l Postelnicu – îi propun pe d-l Toth, d-l Pop şi d-l Bâcă. 
D-l Tinei  – d-l Pop nu doreşte. 
D-l Gorgan supune la vot componenţa comisiei şi anume 7 membrii din care 3 consilieri şi 4 

reprezentanţi ai primarului care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Niţoi – prin eliminare au rămas d-l Bâcă, d-l Toth şi d-l Prcsina. 
D-l Primar  – îi propun pe d-l Toth, d-l Bâcă şi d-l Scrob. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre cu propunerea ca din partea consiliului local să 

fie d-l Toth, d-l Bâcă şi d-l Scrob care se aprobă cu  15 voturi pentru şi o abţinere (D-l Kasa)  şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 38 
D-l Kasa – m-am abţinut pentru că am făcut o propunere care nu s-a aprobat. 
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D-l Gorgan prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului din Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 102, cuprins in CF 402876, topo nr.446, cumpărat în 
baza Legii 112/1995.. 

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. 39 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind emiterea avizului de principiu pentru investiţia PUZ – 
realizare instalaţii de producere energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua electrică de 
medie tensiune şi împrejmuire teren. 

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. 40 
 

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 Primăriei 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-na Ferescu – aceste criterii sunt prevăzute de lege? 
D-l Niţoi – există criterii cadru, dar fiecare instituţie trebuie să aprobe criterii proprii. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 41 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind stabilirea cuantumului ajutorului  de deces acordat 
persoanelor beneficiare de ajutor social. 

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 – este o singură ofertă. 
D-l Postelnicu – facem maxim 550 şi dacă vine cu o ofertă mai bună, atunci îi dăm lui. 
D-l Tinei  – trebuia să fie cel puţin 2 oferte. 
D-l Prcsina – pentru mai multă transparenţă ar fi trebuit să fie cel puţin 2 oferte. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre cu menţiune că cuantumul ajutorului de deces 

aeste de maxim 550 care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 42 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind privind înfiin ţarea unei publicaţii de interes public local 

a Oraşului Jimbolia. 
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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 – după cum ne cere şi legea şi după cum au cerut-o şi consilierii, după cum vrem şi 

noi să tipărim o foaie a Consiliului Local, am venit în faţa dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre. Este 
vorba despre un contract cu o societate comercială care va tipări şi se va ocupa de apariţia aceste publicaţii. 
Ne va ajuta inclusiv cu televiziunea. O să fie publicată în funcţie de necesitate, în funcţie de ce vrem să 
publicăm, de ce vrem să aducem la cunoştinţa cetăţenilor. Titlul l-am lăsat să îl dezbatem împreună. 

D-l Meszaros – dacă apare numai de 4 ori pe an, mai bine ne folosim de televiziune. E prea puţin 
de 4 ori pe an. 

D-l Postelnicu - Televiziunea va funcţiona oricum. Noi am trecut 4-5 numere pe an, dar se va 
publica în funcţie de necesităţi, aş fi vrut o dată la 2 luni, dar e în funcţie de ce avem de transmis. 

D-l Prcsina – care e necesitatea de a avea o publicaţie, când avem în centru un panou electronic 
de informare şi televiziunea funcţionează? Nu ştiu dacă nu o să fie un cost suplimentar şi dacă e eficient şi 
util pentru cetăţeni. Care e valoarea constractuală anuală? Trebuie să ştim ce costuri implică. 

D-l Postelnicu – valoarea contractuală este sub 15.000 euro, mai exact 3000 lei + TVA pentru 
3200 exemplare. În legătură cu necesitatea publicaţiei, UPC este folosit de tot mai puţini cetăţeni, internetul 
este mai puţin accesibil pentru anumite categorii de cetăţeni, iar prin centru, la panou trec prea puţin 
oameni. Această publicaţie va fi pusă în cutia poştală a fiecărui cetăţean, şi acel om va fi informat. 

D-l Prcsina – să fie clar stabilit de la început că vor fi publicate strict informaţii despre oraş. 
D-l Tinei  – trebuie să existe o astfel publicaţie. Noi deschidem nişte şantiere în acest an prin tot 

oraşul, dacă nu ne cerem scuze cetăţenilor pentru dezastru şi nu îi informăm, o să avem probleme. În 
primele ediţii trebuie să fie făcută o informare: pe data de ……. se va săpa pe strada ……., vă rugăm să vă 
scoate-ţi maşinile …….. 

D-l Gorgan - vă rugăm să faceţi propuneri pentru titlul publicaţiei. 
D-l Nicorici  – Jurnal de Jimbolia. 
D-l Corneanu – Gazeta de Jimbolia. 
D-l Bâcă – Actualitatea Jimboliană. 
D-l Gorgan – şi executivul s-a gândit la titlul Jurnal de Jimbolia. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre, cu menţiunea că titlul publicaţiei va fi Jurnal 

de Jimbolia, care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 43 

 
Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei economice: 
D-l Gorgan – d-l Ciuciulete va susţine proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unui magazin 

Economat în oraşul Jimbolia. 
D-l Ciuciulete – am propus înfiinţarea unui magazin Economat în spaţiul de pe str. L. Rebreanu, nr. 

13, unde a fost Biblioteca pentu copii. Aţi avut în mape proiectul de hotărâre şi modelul de contract de 
colaborare, nu le mai dau citire. 

D-l Prcsina – proiectul de hotărâre care ni s-a prezentat, mi se pare eveziv. Aş avea câteva întrebări. 
În legătură cu persoanele beneficiare, sunt de acord cu enumerarea, vrem să ajutăm persoanele sărace, dar 
întrebarea mea este, practic vorbind, care este volumul de cumpărare al unei persoane? Dacă se va încerca 
să se cumpere, pe spatele acestor persoane, de către societăţi comerciale? Al doilea punct, contract pe 5 ani? 
Ar trebui pe 12 luni cu posibilitate de prelungire. 
 D-l Ciuciulete – este doar o propunere, se poate discuta şi modifica. 
 D-l Prcsina – stipulăm deja firma. Trebuie să avem mai multe oferte. Preţul – maxim 5% adaos 
comercial la ce? 
 D-l Ciuciulete – faţă de preţul de achiziţionare, pentru că şi el cumpără aceste produse. Mai este 
stipulat că preţurile din acest magazine să fie mai mici decât cele din marile magazine. 
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 D-l Prcsina – marile magazine comerciale e evaziv, trebuie specificat clar. Sunt de acord cu acest 
proiect, dar trebuie studiat mai mult şi completat unde este nevoie. 
 D-l Tinei – din punctul meu de vedere se numeşte concurenţă neloială. Mie nu mi se pare normal să 
îi plătim gaz, curent şi să le dăm şi spaţiu. 
 D-l Ciuciulete – este o propunere documentată, este legislaţie. 

D-l Tinei – de ce să nu facă Peisaj Hosta acest lucru? Populaţia pentru care vreţi să deschideţi acest 
magazin a cam dispărut, câţi veterani de război mai sunt în oraş? 

D-l Ciuciulete – sunt foarte mulţi pensionari cu pensii sub 1.000 de lei. 
D-l Tinei – am sărit nişte paşi: atribuirea spaţiului care nu s-a discutat în consiliu. 
D-l Niţoi – nu votăm aprobarea proiectului de hotărâre. Nu are referatul compartimentului de 

specialitate şi nici raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. Acum se discută în principiu 
această propunere, dar se va reveni asupra proiectului de hotărâre în altă şedinţă. Proiectul de hotărâre este 
documentat, legislaţia în vigoare permite înfiinţarea uui astfel de magazin. 

D-l Toth – sunt pensionari care s-ar încadra, dar nu se pot deplasa, ce se întâmplă cu ei? 
D-l Ciuciulete – nu o să le putem duce acasă alimentele. Am văzut un astfel de magazin care 

funcţionează de 20 de ani. 
D-na Ferescu – pentru cei care se înhamă la o astfel de corvoadă, să aibă 5% adaos comercial, nu o 

să îşi poată plăti nici măcar vânzătorii. Lista cu persoanele beneficiare nu o să fie respectată pentru că 
interesul lui este să vândă oricui, cât mai mult, ca să poată supravieţui din acei 5%. Salut o astfel de 
iniţiativă, dar la categoria căreia i se adresează, cu venituri mici, nu o să aibă vânzări. 

D-l Postelnicu – este doar o iniţiativă, trebuia să fie un model, să nu fie trecută o anumită firmă. 
Trebuie să avem mai multe oferte. Este doar o dezbatere. 

D-l Prcsina – sunt de acord, dar să încercăm să facem un proiect de hotărâre bun, să nu favorizăm 
anumiţi agenţi economici. 

D-l Ciuciulete – spaţiul trebuie renovat indiferent că îl dăm la Peisaj Hosta sau la altcineva să facă 
magazinul. Ideea e să ajutăm oamenii săraci. 

D-l Niţoi – legislaţia prevede că Consiliile Locale pot pune la dispoziţia societăţii comerciale spaţiu 
pentru înfiinţarea unui magazin Economat. 

D-l Ciuciulete – am făcut o propunere. 
D-l Tinei – respingem acest proiect de hotărâre, şi îl regândim sub altă formă, cu Peisaj Hosta, care 

trebuie să îl trecem prin adunarea generală a asociaţilor, sau respingem această intenţie. 
D-l Niţoi -  este o consultare, nu se supune la vot. Este o propunere a comisiei economice. 
D-l Gorgan – nu cerem aviz, nu supunem la vot. Că sunt scăpări, asta este, îl mai putem îmbunătăţi, 

a fost o informare, o gândim, o construim şi vedem în continuare ce facem. 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Tinei  – avem informarea cu autorizaţiile de construire. Majoritatea sunt expirate. Ce hotărâm, 

dăm amendă? 
D-l Postelnicu – sunt mulţi care au început să construiască, nu putem să demolăm. 
D-l Tinei – ce facem cu ei? 
D-l Kasa – trebuie chemaţi să îşi pună la punct documentaţia, să intre în legalitate. 

 D-l Tinei – în legătură cu chioşcul de lângă biserica ortodoxă, colţ str. Gh. Doja cu Republici, 
comisia de urbanism a hotărât să nu le mai dăm autorizaţie de amplasare pe domeniul public. 

D-l Niţoi – comisia nu hotărâşte, eventual propune. 
D-na Ferescu – care e situaţia juridică a acestui amplasament? 
D-l Niţoi – terenul este domeniu public, chioşcul este proprietate privată. 
D-l Kasa – am hotărât în comisia de urbanism să propunem să nu se mai prelungească închirierea 

terenului pentru că şi preoţii de la biserica ortodoxă se plâng în legătură cu această chirie. Alte motive ar fi 
faptul că nu sunt condiţii sanitare acolo, în viitorul apropiat vor începe lucrările la canalizare care va trece 
pe acolo şi am considerat că nu este necesar pentru oraşul nostru, mai sunt puncte economice în zonă. Noi 
optăm pentru dărâmarea proprietăţii, să ia chioşcul de pe terenul public. 

D-l Niţoi – preoţii au semnat că sunt de acord când s-a închiriat terenul. 
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D-l Postelnicu – se pare că vad comercial există din moment ce este această dispută. Nu cunoaştem 
sută la sută traseul canalizării, proiectul este la Aquatim, dar probabil pe acolo va trece. Cei care au 
cumpărat chioşcul au mers pe premisa că există un contract de închiriere a terenului până în 2014. Trebuie 
să ne gândim bine, dacă nu le aprobăm închirierea, vor face reclamaţii şi în oraş mai sunt câteva construcţii 
de acest fel. Probabil vom fi nevoiţi să le demolăm pe toate. E un subiect delicat. Dacă nu suntem decişi să 
mergem până la capăt, să gândim o soluţie. Propun, nu ştiu dacă e cea mai bună variantă, să îi lăsăm până la 
expirarea contractului iniţial de închiriere, sau să demolăm. 

D-l Niţoi- să facem un contract ferm, până în 2014, fără posibilitate de prelungire, este o soluţie 
amiabilă. 

D-l Tinei - nu facem contract pe 1 an, facem până la data la care ar fi expirat contractul iniţial şi să 
specificăm că, în cazul în care încep lucrările la canalizare, să evacueze terenul. Când expiră în 2014? 

D-l Niţoi – în 30.09.2014. 
Se supune la vot încheierea contractului de închiriere a terenului cu termen până la 30.09.2014, fără 

posibilitate de prelungire şi condiţia ca în cazul în care încep lucrările la canalizare, să evacueze terenul care 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la Probleme ale Primăriei: 
D-l Postelnicu – am primit din partea instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple o propunere care constă în semnarea unui 
protocol de colaborare privind constituirea la Jimbolia a unui punct de lucru pentru preluarea cererilor  şi 
pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice. Noi trebuie să le punem la dispoziţie un spaţiu unde să 
îşi desfăşoare activitatea o dată pe lună, în zilele de marţi, între orele 10.00-15.00. Mai trebuie să asigurăm 
decontarea carburantului necesar deplasării personalului SPCEEPS la şi de la punctul de lucru.  

D-l Niţoi – dacă va fi nevoie vor veni de mai multe ori. 
D-l Kasa – ne-am bucurat de propunere, este spre binele cetăţenilor, noi am văzut-o ca pe un 

serviciu permanent. 
D-l Prcsina – se vor prelua actele sau se şi eliberează paşapoartele? 

 D-l Postelnicu – azi se depun actele şi luna viitoare când vin aduc paşapoartele. Dacă au nevoie mai 
repede de ele, se pot ridica de la Timişoara. 

D-l Niţoi – este vorba de paşapoartele simple electronice. 
D-l Gorgan solicită avizul Consiliului Local în ceea ce priveşte semnarea protocolului cu Instituţia 

Prefectului - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, care se acordă 
cu unanimitate de voturi. 

D-l Gorgan – avem lista pe care aţi solicitat-o în şedinţa trecută, cu lista marilor datornici la bugetul 
local. Pe primul loc este San Giorgio, am discutat cu ei, au mai plătit şi au promis că vor mai plăti. Cu 
Romulus Invest nu avem ce să mai facem, avem sentinţă judecătoarească, dar nu are bunuri, nu se mai 
găseşte nici măcar cartea funciară. S.C. Gemuese Garten este în lichidare, am luat legătura cu lichidatorul, 
suntem pe tabelul creditorilor. Oblaz este tot în lichidare, s-a discutat şi în acest caz cu lichidatorul. 

D-l Postelnciu – este datoria noastră să urmărim recuperarea creanţelor, suntem direct răspunzători, 
în cazul unui control, dacă nu am făcut demersuri în acest sens. 

 
Se trece la Diverse: 
D-l Prcsina - ce se întâmplă cu locaţia unde a fost piaţa de la gară, încercăm să facem ceva acolo, să 

valorificăm acel spaţiu? 
D-l Postelnicu – Acea locaţie este a noastră. Am avut o discuţie cu un domn de la Sânandrei, care 

cauta un spaţiu pentru comercializarea de legume. L-am trimis acolo să vadă şi nu s-a mai întors. Dacă 
cunoaşteţi pe cineva, noi o închiriem. Am avut reclamaţii, acolo se adună copii, fac gălăgie, mizerie. 

D-l Prcsina - chioşcul de lemn de la gară, unde se făceau langoşi, ce se întâmplă cu el? 
D-l Postelnicu – o să ne interesăm, cred că este al d-lui Asavei,  o să  trimitem adresă să vină să 

reglementăm situaţia. 
D-l Toth – dacă o să publicăm Jurnalul de Jimbolia să spunem şi care sunt obligaţiile cetăţenilor, să 

îşi facă curăţenie în faţa caselor. Pe Ştefan cel Mare este foarte mizerie, e cea mai urâtă şi mizerabilă stradă. 
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D-l Postelnicu – o să publicăm hotărârea de consiliu cu contravenţiile. 
D-l Tinei – ce facem cu parcul din spatele ştrandului, e apa de 20 cm, îl punem pe d-l Dema să facă 

şanţuri, asanăm în continuare? 
D-l Postelnicu – având în vedere că lumea oricum nu merge acolo, nu mai are rost să mai băgăm 

bani. 
D-l Gorgan – ce facem cu ştrandul. În contract avem stipulat că în fiecare an, în luna mai, se pot 

renegocia clauzele. Putem lua ştrandul sau nu îl putem lua? Negociem sau nu? 
D-l Niţoi – negocierea înseamna că ambele părţi să cadă la o înţelegere. Termenul iniţial al 

contractului este aşa mare, pentru că s-a spus că se vor face investiţii şi se va dezvolta ştrandul. 
D-l Gorgan – să luăm noi ştrandul, să îl dăm la Peisaj Hosta, îl vom administra mai bine şi ne vin şi 

bani. Noi gestionăm, noi controlăm. Nu am nimic cu d-l Sardeni, nu am nimic cu nimeni. Dar haideţi să 
vedem ce putem face. 

D-l Ciuciulete – nu e corect ca noi să luăm 5% din încasări. 
D-l Tabeică – să fim cinstiţi, dacă nu avea Sardeni ştrandul, acum nu mai era nimic acolo. 
D-l Kasa – nu este rău să deschidem problema ştrandului din Jimbolia. E clar că lumea merge la 

ştrand, vara mai ales în weekend-uri. Am dori o copie a contractului de concesiune să îl studiem, să vedem 
ce obligaţii sunt prevăzute pentru ambele părţi, care dintre acestea nu au fost respectate, poate contractul a 
fost făcut astfel încât să nu poată fi reziliat. Dacă nu poate fi reziliat să purtăm o discuţie cu partenerul  în 
perspectiva dezvoltării ştrandului. Tema să rămână deschisă. 

D-l Postelnicu – şi eu doresc dezvoltarea ştrandului. În perioada 2014-2020 poate vom putea accesa 
fonduri europene pentru aest lucru. Am discutat cu directorul de la Foradex în legătură cu taxa pentru apa 
geotermală pentru încălzirea serei. A spus că taxa oricum este mică. Spitalul plăteşte pentru lunile de iarnă, 
pentru folosirea apei geotemale aproximativ 100 mil lei. Noi pentru încălzirea serei plătim 100 mil lei pe 
lună. Să gândim să umplem un bazin cu apă termală nu ne putem permite. Preţul apei geotermale este 
acelaşi indiferent pentru ce se foloseşte aceasta. Am spus că la seră noi nu avem profit. Foradex plăteşte la 
rândul său redevenţă către stat pentru folosirea resurselor naturale. 

D-l Bâcă – tot timpu mi s-a părut că Foradex încasează prea mult pentru apa geotermală, mai ales că 
în timp sondele se deteriorează, ar trebui să mai scadă la preţ. Apa este a oraşului 

D-l Postelnicu – nu contează sondele. 
D-l Niţoi – apa este în domeniul public al statului, dacă era a oraşului o concesionam noi. 
D-l Gorgan – piaţa agroalimentară este deschisă de zilnic, de marţi până sâmbătă, lumea încă nu 

ştiu. 
D-l Tinei – se vor actualiza indicatoarele de pe strada pieţei pentru zilele de marţi, joi şi vineri? 
D-l Postelnicu – nu este cazul, aglomeraţie este doar miercuri şi sâmbătă. 
D-l Gorgan – am hotărât să deschidem piaţa de marţi până sâmbătă tocmai pentru a nu mai fi 

aglomeraţie, mai ales că strada este în reabilitare. 
D-l Toth – să se închidă de tot circulaţia pe acel tronson. 
D-l Gorgan – trebuie să lăsăm acces riveranilor şi comercianţilo0, 
r să care marfa. 
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.      
 
 
     

 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

     Gorgan Daniel 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
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