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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2013 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3290 din 22 aprilie 2013 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii pe anul 2013 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 174 alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii, pentru anul 2013, la Spitalul 

Dr. Karl Diel Jimbolia,  conform anexelor 1-4 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 ; 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local 
Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea 
finanţării C ăminului pentru persoane vârstnice JImbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3319 din 23 aprilie 2013 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia 
prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea 
finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 
35 alin. (1) din lEgea 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. 5 alin. (2) anexa 4 
din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat.; 

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 asocierea Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu 

Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia. 

Art. 2.  – Se aprobă finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia cu 
suma de 100 mii lei din bugetul local, capitolul bugetar 68.02 – Asistenţă socială, în 
condiţiile şi cu respectarea contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 . – Se mandatează primarul oraşului Jimbolia, în calitate de ordonator 
principal de credite, să încheie contractul de asociere. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind  alocarea  sumei de 16.000 lei pentru organizarea  la Jimbolia a 
Întâlnirii Europene a Tinerilor  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 3075  din 15 aprilie 2013  al Serviciului 

Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii 
Publice prin care se solicită alocarea sumei de 16.000 lei pentru organizarea  la Jimbolia 
a Întâlnirii Europene a Tinerilor; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 16.000 lei pentru organizarea  la Jimbolia a 
Întâlnirii Europene a Tinerilor. 
 Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2013 la capitolul 51.02 – 
Autorităţi publice şi acţiuni externe. 
 

Art.2.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului 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  ; 
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Planului Local de Acţiune privind incluziunea socială a cetăţenilor 

români de etnie romă pentru perioada 2012-2020  
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 3082  din 15 aprilie 2013 al Biroului Social prin 
care se propune aprobarea Planului Local de Acţiune privind incluziunea 
socială a cetăţenilor români de etnie romă pentru perioada 2012-2020; 

 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români care aparţin minorităţii romilor 
pentru perioada 2012-2020; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă Planul Local de Acţiune privind incluziunea socială a 
cetăţenilor români de etnie romă pentru perioada 2012-2020 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 ; 

- Biroului Social; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea regulamentului de înregistrare a vehiculelor  nesupuse înmatriculării 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 3269  din 22 aprilie 2013 al Compartimentului transport local  prin care se 
propune aprobarea regulamentului de înregistrare a vehiculelor  nesupuse înmatriculării; 
 Ţinând cont de prevederile art. 128 lit. f din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării, după 
cum urmează: 
„ Art. 1. (1) -  Înregistrarea vehiculelor nesupuse înmatriculării se face pe baza următoarelor 
documente: 

 a) cerere de înregistrare a vehiculului; 
b) actul de proprietate al vehiculului în copie, în limba română (factură, declarație notarială 

din care rezultă proveniența și caracteristicile autovehiculului sau contract de vânzare-cumpărare). În 
cazul vehiculelor cu tracțiune animală, în lipsa actului de proprietate deținătorul va da o declarație pe 
proprie răspundere din care să rezulte că vehicolul cu tracțiune animală ce face obiectul înregistrării 
face parte din patrimoniul propriu,  precizând modalitatea de dobândire a acestuia; 

c) actul de identitate al solicitantului în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau 

certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice  în original și 

copie; 

d) Act justificativ din care să rezulte sarcina maximă autorizată, serie motor, serie șasiu, 

culoare, marca, tipul, categoria (adeverință de identificare), precum și numărul de inventar al 

vehiculului; 

e) dovada de plată, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare, precum şi a plăcuţelor 

cu numerele de înregistrare (la Serviciul Impozite şi Taxe Locale); 

f) certificat de atestare fiscală a plăţii impozitelor şi taxelor prevăzute de lege către bugetul 

local, în copie; 

g) cartea de identitate a vehiculului cu folie securizare RAR (original+copie); 

h) după caz, ITP (original+ copie); 

i) delegaţie sau împuternicire ştampilată şi semnată (original); 

j) CI/BI a/ al împuternicitului (original+copie); 

(2) - La data înregistrării vehiculului se eliberează un certificat de înregistrare și o plăcuță cu număr 

unic de dimensiuni diferite în funcție de vehiculul înregistrat. 

(3) - Plăcuțele cu numere de înregistrare și certificatul de înregistrare se eliberează personal 

solicitantului sau persoanei înputernicite de solicitant. 

Art. 2. (1) - Radierea vehiculelor menționate la art. 1 se va face pe baza următoarelor documente: 



a) cerere de radiere a solicitantului; 

b) actul de identitate al solicitantului în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau 

Certificatul de Înmatriculare de la registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, în 

original și copie; 

c) actul de proprietate al vehicolului, în original și copie; 

d) certificatul de înregistrare. 

(2) - La radiere, proprietarul vehicolului va preda plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul 

de înregistrare, iar pe certificatul de înregistrare la rubrica Observații, se va trece persoana sau 

societatea spre care a fost înstrăinat vehiculul și data radierii acestuia. 

(3) - În cazul pierderi plăcuțelor de înregistrare sau certificatului de înregistrare proprietarul va da o 

declarație pe proprie răspundere. 

(4) - Radierea se face la schimbarea proprietarului, la scoaterea din circulație a vehiculului sau în 

cazul furtului vehiculului. În termen de 30 de zile de la data schimbării, vechiul proprietar are obligația 

de a radia vehiculul respectiv, iar noul proprietar are obligația ca în acelaș termen să înregistreze 

vehiculul respectiv. 

Art. 3. - Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 15 lei. 

Art. 4. - Contravaloarea plăcuțelor de înregistrare este următoarea: 

� Atelaje..........................................10 lei 

� Mopede........................................17 lei 

� Mopede și biciclete electrice........17 lei 

� Tractoare și combine....................17 lei 

� Remorci.........................................29 lei 

Art. 5. - Începând cu data de 01.05.2013, proprietarii vehiculelor nesupuse înmatriculării care nu 

respectă prezentul regulament vor fi sancționați de către poliție, conform prevederilor codului rutier. 

Art. 6. - Preluarea actelor privind înregistrarea, verificarea acestora şi eliberarea numerelor şi a 

certificatului de înregistrare se va face de către Compartimentul Transport din cadrul Primăriei oraşul 

Jimbolia”. 

 Art. 2 . – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 208 din 

22.11.2007.  Art. 3. – 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 urbanism; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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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 terenuri 
situate în intravilanul oraşului Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3320/23.04.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unor 
terenuri situate în intravilanul oraşului 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 terenului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56/A, înscris în C.F. nr. 9519 Jimbolia, 
nr. topo. 509/1, 510, 511/1/1/1, în suprafaţă de 600 mp, pentru înfiinţarea unui depozit de 
materiale de construcţii şi de cherestea. 

 Art. 2. - Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea închirierii, 

a terenului situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 22, înscris în C.F. nr. 402461 Jimbolia, 
topo. 402461 şi CF nr. 402462 Jimbolia, topo. 402462, în suprafaţă totală de 100 mp, 
pentru amenajare acces la imobil. 

Art. 3.  - Terenurile menţionate la art. 1 şi art. 2 se află în domeniul privat al 
Statului Român, sunt situate în intravilan, sunt libere de sarcini, nu au fost revendicate de 
foştii proprietari. 

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, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind darea în folosinţă a suprafeţei de  2432 mp, din terenul cuprins în C.F. nr. 6981 Jimbolia, 
topo. 10059, în vederea organizării de şantier pentru lucrarea de modernizare a reţelelor de apă şi 
canalizare a oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3343/24.04.2013 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin 

care se propune darea în folosinţă a suprafeţei de  2432 mp, din terenul cuprins în C.F. nr. 6981 
Jimbolia, topo. 10059, în vederea organizării de şantier pentru lucrarea de modernizare a reţelelor de apă 
şi canalizare a oraşului Jimbolia; 

Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată şi art. 36 alin. (1) lit. f din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. (1) – Se aprobă darea în folosinţă, în favoarea firmei GEA 21 S.A. SEVILLA 

SPANIA, Sucursala Timişoara, a suprafeţei de  2432 mp, din terenul cuprins în C.F. nr. 6981 Jimbolia, 
topo. 10059, în vederea organizării de şantier pentru lucrarea de modernizare a reţelelor de apă şi 
canalizare a oraşului Jimbolia. 

(2).- Darea în folosinţă se va face în baza unui contract de închiriere, cu plata chiriei aferente, 
pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii contractului până la finalizarea investiţiei. 

 Art. 2. – La finalizarea lucrărilor chiriaşul are obligaţia să predea terenul primit în folosinţă, în 
starea anterioară începerii lucrărilor de modernizare a reţelelor de apă şi canalizare a oraşului Jimbolia. 

Art. 3. - Terenul menţionat la art. 1 se află în domeniul privat al Oraşului Jimbolia, este situat în 
intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

 
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, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- firmei GEA 21 S.A. SEVILLA SPANIA, Sucursala Timişoara. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare  juridică în faţa instanţelor de judecată în vederea apărării intereselor 
Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului 
Jimbolia 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 3358  din 24 aprilie 2013  al ServiciuluiAdministraţie Publică Locală, 

Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se solicită aprobarea 
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în faţa 
instanţelor de judecată în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia şi împuternicirea Primarului oraşului 
Jimbolia să stabilească numărul contractelor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, să 
le semneze în numele şi pentru Oraşul Jimbolia şi să stabilească onorariile avocaţilor ; 

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere 
a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare  juridică în faţa instanţelor de judecată în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia. 
 Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să stabilească numărul 
contractelor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, să le semneze în numele şi pentru 
Oraşul Jimbolia şi să stabilească onorariile avocaţilor. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului 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  ; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind stabilirea tarifelor de închiriere a spaţiilor din incinta Internatului Liceului 

Tehnologic Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 3234 din 22.04.2013 al Serviciului Impozite şi Taxe Lcale prin care 

se propune aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor din incinta Internatului Liceului 
Tehnologic Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi alin. (5) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct.1, 
alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă tarifele de închiriere a spaţiilor din incinta Internatului Liceului  

Tehnologic Jimbolia, după cum urmează: 
 

- 250 lei/lună/cameră cu 4 paturi, pentru elevi şi cadre didactice; 
- 500 lei/lună/cameră cu 4 paturi, pentru alte categorii de solicitanţi; 
- 30 lei/zi/pat, în cazul închirierii pe zi a patului, pentru toate categoriile de solicitanţi. 
 
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 Impozite şi Taxe Locale; 
- Liceului Tehnologic Jimbolia 
- cetăţenilor prin afişare  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 aprilie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Kasa Ioan Tiberiu 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Gorgan Daniel – viceprimar, 

d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia participă: d-şoara Cîrlig Daniel - manager 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 107 din 17.04.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 2013 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia 
cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş, în vederea finanţării Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru organizarea la Jimbolia 
a Întâlnirii Europene a Tinerilor. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de acţiune privind incluziunea socială a 
cetăţenilor români de etnie romă pentru perioada 2012-2020. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de înregistrare a vehiculelor nesupuse 
înmatriculării. 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unor terenuri de 
pe raza oraşului Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului 
identificat în C.F. nr. 6981 Jimbolia, nr. topo. 10059, în vederea organizării de şantier aferent 
contractului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Jimbolia”. 

8. Proiect de hotărâre privind încheierea de contracte de asistenţă juridică – avocat, pentru 
procesele cu S.C. Confort S.A. pentru proiectul „Construire Şcoală de Arte şi Meserii 
Jimbolia”  şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru proiectul 
„Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de specialitate al Spitalului 
Orăşenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia”. 

9.  Probleme ale comisiilor de specialitate. 
10. Probleme ale Primăriei. 
11. Diverse.            

PLUS LA ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de închiriere a spaţiilor din incinta Internatului 
Liceului Tehnologic Jimbolia. 

 
Conform Hotărârii nr. 44 din 05.04.2013 preşedinte de şedinţă este d-l consilier Kasa Ioan Tiberiu. 
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 supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 21 martie 2013 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
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D-l Kasa supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 05 aprilie 2013 care se 
aprobă cu  unanimitate de voturi.  

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 

2013 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 Kasa – ce înseamnă “post rezervat”? 
D-şoara Cîrlig  – în Statul de funcţii figurează trei posturi rezervate, este vorba de posturile 

persoanelor din comitetul director. Când personalul de execuţie promovează într-o funcţie de conducere 
temporară, aceste posturi rămân rezervate. Este vorba de postul meu de economist, postul d-nei Buciuman 
de economist şi postul d-lui Costea. 

D-l Postelnicu – o altă întrebare ar fi legată de personalul care nu mai practică şi este de foarte 
mult timp plecat din instituţie, dar încă figurează în Statul de funcţii. 

D-şoara Cîrlig  – dumeavoastră aţi cerut un stat de funcţii nominal. Avem foarte multe posturi 
pentru care personalul a depus cereri de concediu fără plată, iar în locul acelei persoane e angajat altcineva 
pe perioadă determinată. În statul de funcţii nominal sunt trecuţi titularii de post, cei care sunt în concediu 
fără plată. 

D-na Ferescu – pentru ce perioadă se poate da concediu fără plată? 
D-şoara Cîrlig  – nu există o limită de timp, se poate reînnoi, e la înţelegerea celor două părţi, 

între angajator şi angajat. Multe dintre aceste persoane ar fi dori să se retragă pentru că şi-au găsit loc de 
muncă în străinătate, însă am convenit ca cererile de concediu fără plată să fie prelungite, pentru că o cerere 
de demisie ar fi blocat posturile. 

 A fost o înţelegere să depună cereri de concediu fără plată consecutive, anual, pentru ca posturile 
respective să poată fi ocupate pe perioadă determinată. Anul acesta posturile s-au deblocat, în măsura în 
care expiră cererea de concediu fără plată, îşi vor cere demisia, iar posturile vor fi ocupate pe perioadă 
nedeterminată de persoanele care în acest moment le ocupă pe perioadă determinată. Anul acesta sper să 
lichidăm aceste cazuri, cu excepţia acelora care vor rămâne în concediu fără plată din dorinţa lor. 

D-l Kasa – În aceste situaţii, dumneavoastră trebuie să decideţi în ce măsură lipsa lor îngreunează 
sau nu activitatea Spitalului. 

D-l Ciuciulete – este firesc ca după 12 ani, 3 luni şi 11 zile, d-na Boldor să mai apară pe statul de 
funcţii? M-aş mira să fi făcut cereri de concediu fără plată anual. 

D-şoara Cîrlig – a făcut cereri de concediu fără plată anual, şi în ultimii 6 ani motivul a fost să nu 
se blocheze postul. 

D-l Postelnicu – anul acesta se vor rezolva aceste cazuri. 
D-l Niţoi – d-na Boldor nu a ajuns la vârsta de pensionare în acest timp? 
D-şoara Cîrlig  – Nu. Pe această tema s-a tot discutat, am avut şi reclamaţii, a fost şi poliţia 

economică. 
D-l Prcsina – eu spun că există un viciu de procedură. Ce ne interesează pe noi, este că, pentru ca 

acest spital să funcţioneze, a fost investit destul de mult de către foştii consilieri şi fiecare şi-a dat aportul ca 
să avem un spital cât mai utilat, echipat şi căutăm să avem şi persoane cât mai calificate. Ori, cererea 
noastră este, să nu existe discrepanţe între cererea de personal şi această „mică înţelegere” de concediu fără 
plată. 

D-l Kasa – dorim să se rezolve cât mai rapid şi constructiv problemele celor cu cereri de concediu 
fără plată pentru o perioadă prea lungă  şi dorinţa noastră este de a ne simţi în siguraţă din punct de vedere 
al personalului calificat pentru a putea presta servicii de calitate la spitalul orăşenesc. 

D-l Kaba – în momentul în care se va desface contractul de muncă al d-nei Boldor, să transmiteţi 
o scrisoare de mulţumire, că aşa a putut în locul ei să fie angajat altcineva la spital. 

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

HOTĂRÂREA NR. 57 
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D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul 

Local Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş, în vederea finanţării C ăminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 58 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru organizarea 

la Jimbolia a Întâlnirii Europene a Tinerilor. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Kasa – REJ-ul cum se numeşte el, are loc în parteneriat cu Franţa, Germania şi România de 

mai mulţi ani. Se alternează locaţia ţinerii acestei întâlniri. Anul trecut a fost în Franţa. E rândul nostru să 
fim gazde, este o onoare şi o bucurie pentru noi. 

D-l Prcsina – bănuiesc că a fost bugetată această sumă. 
D-l Kasa – sumă e prevăzută în buget la cap. 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe. 
D-na Ferescu – poate vă întrebaţi ce acoperă această sumă, unora li se poate părea mare, altora 

chiar mică. Am cerut detalii de la d-l Rotaru, care a spus că 15.000 lei înseamnă acoperirea mesei pentru 10 
zile, pentru 30 de persoane, 50 lei pe zi, şi 1000 lei pentru cheltuieli ocazionate de deplasări, apă minerală. 
Eu cred că nu vor fi suficienţi. Am înţeles că se va încerca obţinerea de sponsorizări. 

D-l Tinei  – în referatul la poiectul de hotărâre sunt trecuţi ca şi parteneri Asociaţia banat Ripensis 
şi Autoritatea Naţională de Tineret Bucureşti. Cu cât contribuie aceştia? 

D-l Ciuciulete – aceste instituţii sunt trecute ca şi parteneri dar nu au o contribuţie exactă. 
D-l Kaba – Autoritatea Naţională pentru Tineret a dat în anii trecuţi, dar a fost pe linie politică, 

era un reprezentant UDMR. Politic se pot obţine bani. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 59 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind apobarea Planului Local de acţiune privind incluziunea 

socială a cetăţenilor români de etnie romă pentru perioada 2012-2020. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Kasa – în comunitatea nostră sunt numeroşi cetăţeni de etnie romă care au mare nevoie să fie 

integraţi, care opun o rezistenţă foarte mare de a fi integraţi şi e o muncă titanică în faţa noastră care trebuie 
începută.  

D-l Prcsina – avem în faţă un plan naţional. Este binevenit pentru Jimbolia, dar aş vrea să nu fie 
un plan de integrare doar pe hârtie. Ar fi bine ca şi etnia romă să simtă efectiv că sunt integraţi şi că 
comunitatea vrea să îi integreze. Ar fi trebuit să fie un plan chiar local. Să se vină cu un plan local, pe 
fiecare an în parte. Aşa mi se pare normal şi aşa s-ar putea bugeta sumele necesare. 

D-l Tinei  – mă interesează numele mediatorului local rom, expertulul local rom, a persoanelor de 
contact. 

D-l Meszaros – să se caute un şef al lor cu care să se păstreze legătura cu ei, aceştia fiind răsfiraţi, 
s-au format mai multe grupuri. 
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D-l Kasa – dorinţa noastră este stabilirea priorităţilor la nivel de Jimbolia cât mai succinct şi exact  
corelate cu stabilirea mai concretă a persoanelor de legătură şi a echipei de acţiune din partea romilor şi din 
partea noastră. 

D-l Toth – ar fi necesar să facem un recensământ al romilor. 
D-l Kasa – este prevăzut în plan. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 60 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea regulamentului de înregistrare a vehiculelor 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 61 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unor 

terenuri de pe raza oraşului Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 62 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind darea în folosinţă a suprafeţei de 2432 mp din terenul 

cuprins în CF nr. 6981 Jimbolia, topo 10059, în vederea organizării de şantier pentru lucrarea de 
modernizare a reţelelor de apă şi canalizare a oraşului Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 63 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind achizi ţionarea serviciilor de consultanţă, de asistenţă şi 

de reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în vederea apărării intereselor Ora şului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului ora şului Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 64 
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D-l Kasa prezintă referatul privind stabilirea tarifelor de închirier e a spaţiilor din incinta 
Internatului Liceului Tehnologic Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 65 

 
Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Kasa – avem în mape contractul de colaborare al primăriei cu SC Sardeni Santa Maria cu 

privire la ştrandul din Jimbolia. Noi l-am cerut la şedinţa trecută şi propun să îl discutăm. Nemulţumirea a 
fost pe linie de stagnare a investiţiilor, reutilităţii ştrandului şi ce putem face să fim cu un pas mai înainte, să 
fim mai europeni, mai civilizaţi şi să studiem partea financiară, a foloaselor pe care le putem avea. 

D-l Ciuciulete – nu s-a investit în ştrand. S-a invest în activităţile conexe. Nu este firesc să luăm 5% 
din încasări şi el 95%, în condiţiile în care nu a făcut nicio investiţie. Măcar să creştem această cotă la 10 – 
15%. 

D-l Tinei – mai sunt acele abonamente pentru pensionari, care nu sunt fiscalizate. 
D-l Prcsina – fiecare dintre cele două părţi încearcă să respecte contractul, dacă apar probleme în 

ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaţiilor, în orice contract se specifică modul de reziliere. Dacă nu 
suntem mulţumiţi de respectarea contractului, trebuie să atenţionăm cealaltă parte de acest lucru. Ar trebui 
să fie un dialog între cele două părţi ale contractului şi să facem acte adiţionale la contract. 

D-l Niţoi – contractul s-a semnat înainte de anul 2000, în condiţiile în care acest ştrand aducea 
pierderi. Atunci s-a spus că dacă obţinem nişte bani e bine şi atunci s-a propus 5%. Că noi nu am urmărit, că 
nu am făcut controale să vedem cât se încasează, e numai vina noastră. Şi cealaltă parte a făcut investiţii 
minore, la ţevi, a reparat bazinul mare care nu putea fi folosit, a făcut acea împărţire a bazinului mijlociu, a 
făcut toaletele, îl pregăteşte în fiecare primăvară. Cel puţin odată pe an, consiliul local poate să se 
întâlnească cu partenerul şi să îi ceară nişte lucruri, să facă anumite investiţii. Propun să se stabilească o 
întâlnire între cele două părţi. 

D-l Bâcă – dacă facem istoricul ştrandului, acesta ajunsese să fie complet distrus. Acum, când 
ştrandul e funcţional, e uşor să spunem că Sardeni nu a modernizat ştrandul, ar trebui să aibă loc o întâlnire 
cu el. Cheltuielile sunt mari: apa termală, întreţinerea, curentul. 

D-l Prcsina – la obiectul contractului, art. 6 prevede ce activităţi trebuie realizate pentru realizarea 
scopului care este organizarea activităţilor la baza de agrement “Ştrand”. La primul punct apare igienizarea 
bazei de agrement, activitate care nu putem spune că nu este îndeplinită.. Dacă nu suntem mulţumiţi de 
calitatea apei, putem să îi solicităm certificate de calitate. Oricine poate spune că obiectul contractului este 
îndeplinit. Că noi nu suntem mulţumiţi de îndeplinirea acestora, putem ca în fiecare an să purtăm o discuţie 
cu partenerul, adăugăm clauze în contract pe bază de acte adiţionale şi putem spune mai clar ce urmărim cu 
acest ştrand. 

D-l Barna – în 1997 – 1998 ştrandul mergea prost. S-a încheiat contractul , de atunci s-au făcut 
câteva investiţii, dar sâmbăta şi duminica, pe timp de vară, sunt cel puţin 1000 de oameni. La 5 lei biletul, 
putem face repede un calcul cât îi revine d-lui Sardeni.  Consiliul Local ar trebui să aibă un procent mai 
mare decât 5%.  

D-l Prcsina – propun ca la dicuţiile cu d-l Sardeni să fie şi un reprezentant al consiliului local. 
Luăm toate ideile consilierilor, le centralizăm şi un reprezentant să participle la discuţii, la renegocierea 
contractului. 

D-l Tinei – când s-a făcut împărţirea bazinului, consiliul local de atunci ce părere a avut? 
D-l Postelnicu – a fost o discuţie pentru că nu avea timp să golească bazinul în timp util, era un 

volum prea mare de apă. 
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D-l Kasa – propun să ne apropiem de acest subiect., să ne punem strategia pe două direcţii – 
evaluarea afacerii numită “Ştrandul Jimbolia”, dacă a devenit mai rentabilă decât a fost la momentul 
încheierii contractului, în ce marjă de câştig “înnoată” Santa Maria şi să lucrăm la procentul de 5%, dacă 
acest lucru este în limita bunului simţ şi dacă e suportabil pentru partenerul nostru, care în 1997 – 1998 ne-a 
scos din necazuri. A doua direcţie este una pe termen lung, o discuţie cu partenerul nostrum despre ce vrem 
să facem pe viitor cu ştrandul termal din Jimbolia. Ce posibilităţi sunt, ce ar implica construcţia unei clădiri 
cu funcţionalitete pe timp de iarnă? 

D-l Postelnicu – să nu ne imaginăm că d-l Sardeni a făcut nu ştiu ce avere din ştrand, să nu fim 
subiectivi. Trebuie să ne gândim cum ar fi arătat ştrandul  dacă l-am fi administrat noi, poate nu mai era 
nimic. Până acum acesta a fost întreţinut, zugrăvit ca să poată funcţiona de la an la an. Un nou ştrand ar 
costa enorm. Trebuie o negociere reală cu partenerul. 

D-l Bâcă – dacă d-l Sardeni nu este de acord cu negocierea şi ne dă ştrandul în braţe, ce facem? 
D-l Gorgan- dacă s-ar întâmpla acest lucru, sunt sigur că am găsi o soluţie. 
D-l Niţoi – trebuie delegaţi doi consilieri şi stabilită o întâlnire în zilele următoare, până în 1 mai. 
D-l Kasa – propun din partea comisiei economice pentru discutarea primei direcţii să îl delegăm pe 

d-l Ciuciulete, şi din partea comisiei de urbanism pentru discutarea celei de-a doua direcţii pe d-l Prcsina. 
Se supune la vot această propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la Diverse: 
D-l Prcsina – în Jimbolia se doreşte demararea unei acţiuni prin care să încercăm să conştientizăm 

jimbolienii să-şi cureţe şanţurile din faţa casei, să ne ajute la evacuarea apelor pluviale ce se adună în cazul 
unei ploi mai abundente. Cred că ar fi benefică şi decolmatarea canalului colector care înconjoară oraşul. 
Propunerea mea este să plecăm de la un plan de decolmatare şi un plan de întreţinere. 

D-l Postelnicu – canalul colector nu este al nostru, este al ANIF-ului. Noi putem interveni, dar în 
cazul unui control al Curţii de Conturi ni se poate spune „de ce s-a folosit bugetul oraşului Jimbolia să se 
facă curăţenie la Cărpiniş”. 

D-l Prcsina – atunci să facem presiuni asupra ANIF-ului să facă aceste lucrări. 
D-l Kasa – peste tot în lume, oraşele au un sistem de colectare sub forma unor tuburi de beton, care 

colectează această apă de ploaie. S-a făcut la Jimbolia vreun studiu de fezabilitate pentru înlocuirea 
canalului colector cu tuburi cu diametru de 1 m pentru colectarea şi dirijarea apelor pluviale până la staţia 
de epurare şi evacuare în sistem de pompare? Acestea sunt mai igienice, nu atrag ţânţari, nu se adună 
gunoaiele, dar sunt foarte scumpe. Ar fi fonduri pentru acest lucru, putem accesa? Trebuie să începem 
demersuri în acest sens. 

D-l Postelnicu – avem un miniproiect implementat în Futok care a fost eficint în acest an. Avem un 
proiect care se va implementa în Locul Târgului. La nivelul întregului oraş nu avem, o să urmărim în viitor, 
posibil din fondurile structurale pentru anii 2014 - 2020.  

D-l Meszaros – s-a investit mult în parcările de pe str. Gheorghe Doja acum 2 ani şi acum aceste 
parcări se sparg. Dacă aşa ne gospodărim, nu o să ne ajungă banii nici pentru salarii. 

D-l Postelnicu – este vorba de un proiect european. Dacă facem notă de renunţare riscăm penalităţi. 
Încercăm să respectăm proiectul chiar dacă e făcut dintr-un birou. 

D-l Toth – este un mânz legat pe trotuar, vis a vis de spital, vă rog să luaţi măsuri, nu pot trece 
oamenii pe acolo. 

D-l Prcsina – în zona blocurilor ar trebui făcute parcări personalizate, cu plăcuţe de identificare, 
penru acestea să se plătească impozit, iar din acesti bani se pot face parcări ecologice. 

D-l Postelnicu – sunt cele 2 centrale termice de la blocuri pe care dorim să le demolăm şi să 
amenajăm parcări. 

D-l Prcsina – clădirea de pe colţ, str. Calea Timişorii cu Ştefan cel Mare, este un pericol pentru 
trecători. Să punem în vedere acest lucru proprietarului.  

D-l Postelnicu – proprietarul nu este de găsit, se întoarce corespondenţa, încercăm să îi comunicăm 
aceste lucruri prin d-l Crăciun. 

D-l Prcsina – la intersecţia str. Moţilor cu Spre Nord au apărut nişte gropi, ar trebui să le acoperim 
măcar. 
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 D-l Postelnicu – acea zonă este cuprinsă în PIDU, nu are sens să intervenim şi să băgăm bani. 
D-na Ferescu – când se va face curat în curtea şcoli de pe str. Lorena? 
D-l Postelnicu – până la începutul anului şcolar viitor va fi gata, mai repede nu pot promite. 
D-na Ferescu – ce se întâmplă cu transportul copiilor? Ar trebui să reluam această activitate din 

toamnă. 
D-l Postelnicu – avem în plan să achiziţionăm un autocar, probabil second hand. 
D-l Ciuciulete – la clădirea de la baltă sunt prea mulţi cai. 
D-l Postelnicu - vreau să expun o problemă. Este vorba despre imobilul de pe str. Dr. Carol Diel – 

casa Memorială Karl Diel care a fost dată în administrare Spitalului. Acum 4 ani s-a spus că acolo se vor 
amenaja locuinţe pentru medici, nu s-a făcut nimic, casa arată tot mai rău. Sunt oameni care au contracte de 
închiriere şi care doresc să cumpere locuinţele. Propun să studiem problema, să vindem dacă putem. 
Persoanele locuiesc acolo de peste 20 de ani. 

D-l Kasa – începeţi demersurile pentru rezolvarea acestor probleme. 
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 
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