
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
 
D-l Kasa Ioan Tiberiu se alege preşedinte de şedinţă pentru  o 

perioadă de 2 luni. 
 
 
 

Nr.  44 din  5 aprilie 2013 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         Kasa Ioan Tiberiu 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere din 
cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2787  din 04 aprilie 2013  al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 35.000 lei, din bugetul local, 
pentru susţinerea activităţii de lupte libere din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar 
al Liceului Tehnologic Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. 
“a”, pct. 6 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  35.000 lei pentru susţinerea activităţii 

de lupte libere din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic 
Jimbolia.  
 Suma de 35.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de funcţionare, 
capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană 
şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia 
 

 
Nr.  45 din 05 aprilie 2013                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Kasa Ioan Tiberiu 
       
                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  
 
 



ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului 
social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul 2786 din 04 aprilie 2013 al Serviciului Buget Contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 35.000 lei, din bugetul local, pentru 
susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa minunată” din Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. – Se alocă din bugetul local suma de 35.000 lei pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.  

Suma de 35.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiunea de funcţionare, 
capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială 
 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; 
– Societăţii pentru Copii şi Părinţi Timişoara 

 
 
Nr. 46 din 05 aprilie 2013            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                              Kasa Ioan Tiberiu 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 
Niţoi Ionel 

 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri din bugetul local pentru susţinerea unor 
activităţi sociale desfăşurate de Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood 
România, filiala Banat 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2788  din 04 aprilie 2013  al Serviciului Contabilitate, patrimoniu 

prin care se propune alocarea sumei de 66.000 lei din bugetul local, pentru susţinerea unor 
activităţi sociale desfăşurate de Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood România, 
filiala Banat; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 66.000 lei din bugetul local pentru susţinerea 

financiară a următoarelor activităţii desfăşurate de Asociaţia Societatea de Caritate 
Blythswood România, filiala Banat: 

a) Cantina şi centrul de zi pentru copii de şcoală primară din familii defavorizate; 
b) Centrul social pentru copii din familii defavorizate din Jimbolia (inclusiv Clarii 

Vii), Comloşu Mic, Comloşu Mare, Grabaţi, Lenauheim; 
c) Servicii de asistenţă la domiciliu (SAD) a persoanelor vârstnice  care nu se pot 

gospodări şi întreţine singure. 
 Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2013 la capitolul 68.02 – Asigurări 
şi asistenţă socială. 

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  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Asociaţiei Societatea de Caritate Blythswood România, filiala 

Banat 
 

Nr. 47 din 05 aprilie 2013                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  Kasa Ioan Tiberiu 
       
                                         CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  
 



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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2013 din bugetul local 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2771 din  04 aprilie 2013 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru 
anul 2013; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2013 din bugetul local, 

, după cum urmează : 
- La Capitolul A – Lucr ări în continuare se reduce punctul 3 –– Actualizare Plan 

Urbanistic General cu suma de 101 mii lei şi se reduce punctul 4 – Modernizare Str. Ion 
Vidu cu suma de 41 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 580 mii lei. 

- La Capitolul B – Lucr ări noi  se scoate punctul 5 –în valoare de 100 mii lei şi se introduce 
noul punct 5 – Teren baschet în valoare de 60 mii lei, se introduce punctul 6 – Reabilitare 
alei pietonale în valoare de 430 mii lei şi se introduce punctul 7 – Reabilitare teren sport 
str. Lorena, nr. 35 în valoare de 50 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 1.080 mii lei. 

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 1 – Centrală de înştiinţare – alarmare cu 3 
unităţi terminale cu suma de 4 mii lei, se reduce punctul 2 – Cofret comandă sirenă 
electronică 500 W cu suma de 2 mii lei, se reduce punctul 3 – Instalaţie mobilă de tratare 
apă cu suma de 20 mii lei, se reduce punctul 4 – Licenţă programe soft cu suma de 20 mii 
lei, se reduce punctul 5 – Staţie comunicare radio cu suma de 5 mii lei, se scoate punctul 8 
– Calculatoare în sumă de 10 mii lei, se scoate punctul 9 – Imprimante în sumă de 4 mii lei, 
se reduce noul punct 9 – Mobilier urban cu suma de 10 mii lei, se reduce noul punct 10 – 
Parcuri de joacă pentru copii cu suma de 40 mii lei, se scoate punctul 13 – autoturism în 
valoare de 60 mii lei şi se introduce noul punct 12 – Aparatură de specialitate Serviciul 
Evidenţa persoanelor în valoare de 11 mii lei, rezultând un Total Dotări de 410 mii lei 

- La Capitolul C - Alte cheltuieli de investiţii se reduce  punctul 1 – Studii şi proiecte cu 
suma de 100 mii lei, rezultând un TOTAL Alte cheltuieli de investiţii în valoare de 250 
mii lei, Total Cap. C de 660 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.320 mii lei. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 

Nr.   48    din 05 aprilie 2013                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                        Kasa Ioan Tiberiu  
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
         SECRETAR 
                                                                Niţoi Ionel  



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

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013. 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
 Văzând referatul  2827 din 04 aprilie 2013 al Serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 
2013; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI 

INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 
VENITURI PROPRII, PENTRU ANUL 2013, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
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, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Cetăţenilor prin presă  

 
 
Nr.   49  /05 aprilie 2013                          PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
                                                                                  Kasa Ioan Tiberiu 
     
        
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                     SECRETAR 
                                                      Ionel Niţoi 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013. 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 2791  din 04 aprilie 2013 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
local pe anul 2013; 
  Tinând cont de prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 
2013, de adresa nr. 3114/25.03.2013 emisă de D.G.F.P.Timiş şi de Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 25/27.03.2013; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”a” şi  art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013  conform 
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
  

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 

 
 
Nr. 50 din 05 aprilie 2013             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Kasa Ioan Tiberiu  
    
 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  

 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2013. 
 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 2790 din 04 aprilie 2013 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe 
anul 2013; 
  Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri  
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2013, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
     

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 

 
 
Nr.  51    din 05 aprilie 2013                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Kasa Ioan Tiberiu  
     
 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2013. 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 2789 din 04 aprilie 2013 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de 
credite interne pe anul 2013; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de credite interne pe anul 2013, conform  
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
     

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 

 
 
Nr.  52    din 05 aprilie 2013                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Kasa Ioan Tiberiu  
     
 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  

 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2013 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2712 din 2 aprilie 2013 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

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

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 80/2001 privind  stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale  Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice şi ale Legii nr. 283/2011 
privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37 din 2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale 
activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2013,  conform 
anexelor 1-18 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 

 
 
Nr._53_/ 05 aprilie 2013    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                  Kasa Ioan Tiberiu   
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 



ROMÂNIA - JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL Al ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat privind “Extinderea şi  
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timi ş” – 
localitatea Jimbolia 

 
Consiliul Local Jimbolia 
Având în vedere referatul nr. 2779 din 04.04 2013 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Studiului de fezebilitate modificat şi a 
indicatorilor tehnico pentru lucrarea “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timi ş” – localitatea Jimbolia; 

Analizând memoriul justificativ, extras din SF modificat “Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timi ş”  – localitatea Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin (4) lit. „d” şi  art. 45 din Legea 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. - Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind “Extinderea şi modernizarea sistemului 

de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea Jimbolia, modificat, cu indicatorii 
tehnico-economici cuprinşi în Anexa 1  care face parte din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzut la Art. 1. se asigură din: Fondul de 
Coeziune (Fond nerambursabil ale Uniunii Europene) 73,91%, bugetul de stat, 11,31%, bugetul 
Consiliului Judeţean Timiş, 1,74%, contribuţie Aquatim SA din împrumut BERD 13,04%. 

Art. 3. - Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în 
domeniul public al localităţii Jimbolia. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru 
realizarea obiectivelor propuse în proiect.  
   Art. 4.  - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte d-l Postelnicu Darius Adrian – primar al oraşului Jimbolia.  

Art. 5 . - Prezenta hotărâre se comunică: 
− Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
− Compartimentului administraţie publică locală; 
− Serviciului Urbanism; 
− Aquatim SA Timisoara; 
− Cetăţenilor prin afiseaza. 

 
Nr.   54  din  05 aprilie 2013                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   KASA IOAN TIBERIU 
 
 

   CONTRASEMNAT 
                                  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 8.038  mp, cuprins în C.F. 402586 şi CF nr. 402554, propus spre 

vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 2784 din 03.04.2013 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 8038 mp, cuprins în C.F. 402586 şi CF nr. 
402554, 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  8038 mp, cuprins în C.F. 402586 şi CF nr. 402554, 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. 
SAUROCA

D S.R.L. 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf 
teren 
cocesi
onat 
(mp) 

Total Valoarea 
terenului    

(lei) 
la care se 

adaugă TVA 

Jimbolia, 
zona Cânepie 

402586 A 
10077/2 

20.03.2013 D 6.000 1. S.C. Can - 
Leo S.R.L. 

Anexă şi 
platformă 
betonată 

402554 F 
10078 

20.03.2013 D 2.038 

 
 

8038 

 
 

145.500 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.   55     din 05 aprilie 2013                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Kasa Ioan Tiberiu 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            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. 4402586 şi CF nr. 402554 , în suprafaţă de 
8.038 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 2289 din 04.04.2013  al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii S.C. CAN -LEO S.R.L., în calitate de 
concesionar, prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 
8.038 mp cu preţul de 145.500 lei (4,10 euro/mp), la care se va adăuga TVA, conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 20.03.2013. 

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. CAN - LEO 
S.R.L. a suprafeţei de teren de  8.038  mp., ce constituie  teren concesionat cuprins în CF 
402586 şi CF nr. 402554  Jimbolia. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 145.500 lei,   
(4,10 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
SRL, la data de 20.03.2013. 

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 CAN – LEO  SRL. 

  
Nr.   56     din 05 aprilie 2013                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Kasa Ioan Tiberiu 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 05 aprilie 2013 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: D-l Kasa Ioan. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. Absentează d-l Ciuciulete, d-l Kaba Gabor şi d-l 

Toth Gabor. 
Din partea executivului participă: d-l Gorgan Daniel – viceprimar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 93 din 02.04.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea activităţii de lupte 
libere din cadrul structurii Club Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social 
al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea unor activităţi 
sociale desfăşurate de Asociaţia Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 
2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2013. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2013. 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 

2013. 
    10. Proiect de hotărâre privind diminuarea păşunii cu suprafaţa de 0,36 ha, situată în Parcela A 380 
conform Ordinului Prefectului. 
Şi se solicită completarea acesteia cu  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat privind “Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timi ş” – localitatea 
Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul, situat în intravilan, în 
suprafaţă de 8.038  mp, cuprins în C.F. 402586 şi CF nr. 402554, propus spre vânzare. 

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  situat în 
Jimbolia, înscris în CF nr. 4402586 şi CF nr. 402554 , în suprafaţă de 8.038 mp. 

 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Kasa Ioan Tiberiu şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 44 
 
D-l Kasa supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Kasa supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

  
D-l Kasa prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 

activităţii de lupte libere din cadrul structurii Club Sport iv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia. 
D-l Barna prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
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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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 45 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 

proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia. 
D-l Barna 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 46 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 

unor activităţi sociale desfăşurate de Asociaţia Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala 
Banat. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 47 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul local 

pentru anul 2013. 
D-l Barna 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 48 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul 

institu ţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2013. 
D-l Barna 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 – la momentul când am făcut casările, un electrocardiograf costa aproximativ 1 

miliardşi am casat vreo 4 şi azi găsesc să cumpere cu 100 milioane. 
D-l Bâcă – referitor la investiţiile care doresc să se facă, să fim atenţi ca nu cumva, în perioada în 

care se fac investiţiile, să se facă o reevaluare a bunurilor deja casate. Sunt utilaje pe listă care există. 
D-l Prcsina – discutăm în fiecare şedinţă despre Spital, în sensul că nu acordăm o anumită 

încredere conducerii Spitalului. Avem reprezentanţi în consiliul de administraţie, în comisia de casare, care 
ne-ar informa în cazul unor probleme. Să nu mai punem la îndoială anumite hotărâri ale spitalului. Dacă 
mergem pe neîncredere nu ajungem niciunde. 
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D-l Niţoi – nu ar trebui să fie suspiciuni. Dacă se consideră că managementul de la Spital nu este 
corespunzător, se poate schimba. Nu ar trebui să discutăm că se poate înlocui o achiziţie nouă cu un aparat 
casat. Ori macordăm încredere totală conducerii spitalului, ori o schimbăm. 

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

HOTĂRÂREA NR. 49 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013. 
D-l Barna 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 – la capitolul venituri, este trecută o sumă care reprezintă impozit pentru 7968 ha teren 

agricol. Am căzut de acord să se facă o cerere la APIA pentru clarificare, să vedem cât teren este înregistrat 
la ei. 

D-l Ni ţoi – mai sunt şi scutiri de la plata impozitului: bisericile, pompierii etc, cateva sute de ha 
sunt scutite. 

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

HOTĂRÂREA NR. 50 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea bugetului institu ţiilor publice şi activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2013. 
D-l Barna 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 51 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2013. 
D-l Barna 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 – sumele reprezintă creditul de la spital şi PIDU. În legătură cu PIDU trebuie să fim 

atenţi la calitatea lucrărilorcare se fac în cadrul proiectului. 
D-l Niţoi - s-au semnalat mai multe nereguli. Avem diriginte de şantier care urmăreşte lucrările. 
D-l Kasa să sensibilizăm şi să atenţionăm dirigintele de şantier să fie mai atent, să avem o lucrare 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 52 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de 

funcţii pe anul 2013. 
D-l Barna 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 Niţoi – prin proiectul de reabilitare a Centrului de zi Nu Mă Uita s-a mărit numărul de locuri 
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30 locuri de la 15 locuri, de aici rezultă un număr mai mare de locuri de muncă, 13 posturi de la 10 posturi.  
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 53 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat privind 

“Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timi ş” – 
localitatea Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 54 
 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul, situat în 

intravilan, în suprafaţă de 8.038  mp, cuprins în C.F. 402586 şi CF nr. 402554, propus spre 
vânzare. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 55 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  

situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 4402586 şi CF nr. 402554 , în suprafaţă de 8.038 mp. 
D-l Barna 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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 56 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Rotary 

Club Jimbolia la continuarea proiectului social Meals-On-Wheels. 
D-l Kasa – susţin punctul de vedere al Clubului Rotary. În intenţia de a îi ajuta pe semenii noştrii 

din comunitate care nu au mai mult, este benefică şi de salutat orice iniţiativă a unui grup de oameni care 
vin şi investesc timp, energie şi bani pentru a ajuta aceste persoane cu probleme. Pe linie socială într-o 
localitate ca şi Jimbolia este foarte mult de lucru, exemple avem la tot colţu, pe toată strada. Nu o să reuşim 
nici în anii următori să îi ajutăm pe toţi cei care au nevoie, să-i sprijinim pe toţi cei care nu se pot descurca. 
De aceea este foarte greu să vii cu un astfel de parteneriat. 

Meals – on – wheels este un act de ajutorare la domiciliu a persoanelor cu un handicap locomotor 
sau neajutorate mintal sau fizic. Este un concept foarte popular în toate ţările vest europene. Înseamnă 
„mese pe roţi”. Ca şi rotarian, ca şi reprezentant al Clubului Rotary sunt convins că activitatea acestui club 
este prea puţin adusă la cunoştinţa publicului. În ultimii 3 ani penste 68 mii de euro s-au adunat şi au fost 
vărsaţi în comunitate. Nu se vede, nu se simte, dar cei care au beneficiat de lucrul aceste sunt recunoscători. 
Este un act de caritate absolut voluntar, fără niciun beneficiu, ne bucură un „mulţumesc” din partea 
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persoanelor beneficiare. De aceea eu, ca şi om, ca şi cetăţean al Jimboliei salut de fiecare dată dacă aud pe 
cineva că a făcut un simplu gest de a ajuta pe cineva, sub orice formă. La fel de mult, însă, ştiu, că nu avem 
timp să mergem din poartă în poartă, să întrebăm pe fiecare ce probleme are, dar să ducem o pâine acestor 
oameni? De aceea trebuie să salutăm pe acei oameni care îşi fac timp să facă o listă şi să depună efortul 
organizării unui astfel de proiect. Vă rog să nu lăsaţi în decizia dumneavoastră întrebări de genu: cine sunt 
rotarienii? Să vă gândiţi efectiv la beneficiari. Pe linie socială sunt foarte multe de făcut. În bugetul pe care 
l-am aprobat, 1,8 milioane lei sunt destinaţi ajutorului social, sunt convins că această sumă este mică pentru 
necesităţile din oraşul nostru, dar din 1,8 milioane lei să luăm 2.000 lei ca să continuăm acest proiect, eu 
cred că merită. Eu zic să vă gândiţi, fiecare pentru el, indiferent de apartenenţa politică şi indiferent de 
scopul de viitor, ci efectiv astăzi, trebuie să luăm o decizie. Cine nu-şi respectă bătrânii, nu respectă istoria 
acestei naţiuni. Cine crede că poate face  mai mult pentru beneficiari decât parteneriatul Primărie – Clubul 
Rotary, să vină să ne caute. Parteneriatul „Masă la domiciliu” a funcţionat 2 ani. Clubul Rotary vine cu o 
solicitare de continuare a acestui parteneriat. Se solicită 2.000 lei. 

D-l Gorgan – se solicită 20.000 lei. 
D-l Kasa – da. Îmi cer scuze, 20.000 lei din 1,8 milioane. Vă rog să vă gândiţi în ce măsură 

consideraţă că putem, ca şi consilieri să sprijinim continuarea parteneriatului. Sper  şi cred în înclinaţia 
socială, în sprijinirea celor care nu au sau au puţin. 

D-l Gorgan – am fost invitat de Clubul Rotary la discuţii privind acest parteneriat şi mi-am spus 
punctul de vedere. Din acest dialog, d-l Kasa este partea pozitivă a lucrurilor, da-ţi-mi voie ca eu să fiu 
partea realistă a lucrurilor, sau partea negativă, dar nu de dragul de a face o parte negativă, nu de dragul de a 
fi împotriva clubului Rotary. Prima solicitare a grupului Rotary a fost de 240 milioane de lei vechi. În acel 
moment am spus că mai punem 6.000 lei şi facem un teren de sport, ţinta este mai mare, mai punem 14.000 
lei şi facem un magazin Economat. Bani nu sunt, gândiţi-vă că am alocat la Blythswood suma de 66.000 lei 
pentru susţinerea unor activităţi sociale, inclusiv pentru un proiect cu bătrânii, avem Căminul pentru 
persoane vârstnice, avem Centrul de zi Nu Mă Uita, prin proiectului de reabilitare a acestuia s-a obţinut 
dublarea numărului de beneficiari. Am propus să luăm oamenii cu dizabilităţi să îi îndreptam către Nu Mă 
Uita. Mai punem 10.000 lei şi facem cantină socială. Am fost şi eu implicat, am discutat cu oamenii, sunt 
oameni care au nevoie de acest ajutor, dar sunt şi oameni care nici nu au vrut să vadă acea mâncare, au 
aruncat-o la câini. Dacă dumneavoastră consideraţi că trebuie să alocăm aceşti bani, îi alocăm, dar trebuie 
să ne drămuim bine orice bănuţ. De ani de zile în Jimbolia s-a lucrat pe partea socială, pe zugrăveli 
exterioare, pe pictat, colorat frumos. Jimbolia nu are trotuare, nu are o statuie de doamne ajută, nu are un 
spaţiu verde, nu are un teren de joacă sau un teren de sport. Continuăm să mergem pe aceleaşi principii, 
când noi avem deja 3 instituţii sociale în Jimbolia? 

D-l Prcsina – adevărul este la mijloc. Trebuie să fim conştienţi că nu suntem o naţiune de 
spartani. Cei tineri merg înainte, cei care sunt în putere trec prin societate, iar cei care sunt cu probleme 
grave, cele 18 persoane, nu sunt implicaţi în niciun alt proiect. Aceste personae nu au fost alese de Clubul 
Rotary. Discutăm de nişte persoane care nu au nicio posibiliatate să meargă să-şi cumpere hrană. 

D-l Meszaros – nu ştiu ce să gândesc. Şi primăria este într-o situaţie grea, dar şi aceşti oameni 
care au probleme trebuie ajutaţi. Nu ştiu cum să votez. Trebuie să ne gândim foarte bine. 

D-l Gorgan – am venit cu propunerea ca Blythswood şi Clubul de fotbal Marcel Baban să renunţe 
la o parte din banii pe care îi primesc de la consiliul local şi cu aceşti bani să se continue acest proiect. Nu 
au fost de acord. Acest oraş nu are un buget suficient de mare. Trebuie să ne uităm că oraşul este plin de 
gropi, că arată urât. Dacă tot insistăm pe parte socială nu o să facem nimic. 

D-na Ferescu – am votat azi un buget, în care s-a alocat o sumă pentru asistenţă socială. Acea 
sumă la rândul ei a avut deja destinatari precişi. Dacă, din anumite motive, votăm să alocăm aceşti bani 
pentru Rotary, nu am contrazice ceea ce am votat deja? 

D-l Gorgan – sunt prea mulţi bani, şi impactul este foarte mic. Le-am spus să regândească acest 
proiect, să fie mai mulţi beneficiari. Ştiu că nu doriţi să încheiaţi brusc acest proiect, dar acest oraş are 
nevoie şi de altceva. 

D-na Ferescu – trebuie să tăiem din altă parte ca să putem da la Rotary. 
D-l Kasa – o să mai fie şi alte lucruri care vor apărea de-a lungul anului. Can – Leo şi Agro Prest 

vor plăti la bugetul local 475 mii lei. De ce nu sunt 20.000 lei pentru acest proiect. Noi ca şi consilieri 
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putem decide şi executivul trebuie să găsească soluţii. Dacă dorim ca un proiect să meargă înainte, noi 
decidem. Sunt 8 oameni cu demenţă în acest proiect. Da, ţinta este mică, dar sunt acei oameni care au mare 
nevoie. 

D-l Gorgan – banii încasaţi din vânzări de terenuri au direcţie clară – investiţii. 
D-l Tinei – cu ce reţinem noi tinerii în acest oraş pentru a putea face continuare? Majoritatea 

tinerilor fug de Jimbolia. Oare de ce? Oare nu pentru că îi ajutăm prea mult pe bătrâni? 
D-l Niţoi – din punct de vedere juridic, d-na consilier are dreptate, a fost votat bugetul în care 

această sumă nu a fost prevăzută, nu putem acum vota alocarea acestor fonduri. Proiectul nu este un eşec, 
sunt oameni care într-adevăr au nevoie de acest ajutor, nu trebuie abandonat. 

D-l Pop – propun, mai degrabă, să începem construirea unei cantine sociale, unde putem ajuta mai 
multe persoane. 

D-l Gorgan – când se finalizează proiectul? 
D-l Kasa – la sfârşitul lui aprilie? 
D-l Niţoi - nu se poate începe cu banii Clubului Rotary şi, în luna iunie, la rectificarea bugetară, să 

se găsească soluţii pentru alocarea acestei sume? 
Se supune la vot începerea proiectului cu banii Clubului Rotary, urmând ca la următoarea 

rectificare bugetară să se găsească soluţii pentru  alocarea sumei, care se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 4 
„abţineri” (d-l Pop, d-l Barna, d-l Nicorici şi D-l Tabeică). 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Kasa 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,  

     Kasa Ioan Tiberiu 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




