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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi 

pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2012 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3849 din 21.05.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare 
(bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2012 la S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L.; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi  
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2012 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform 
anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  – (1) Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2012,  în 
sumă de 88.634 lei, pentru acoperirea pierderii reportate din anii precedenţi, 
pierdere în sumă de 28.828 lei şi constituirea de rezerve în sumă de 5.708 lei. 

(2)Diferenţa de profit nerepartizatt, în sumă de 54.098 lei, rămâne la 
dispoziţia societăţii pentru realizarea de investiţii.     
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a 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; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

 
 
Nr.  66  din  23 mai 2013                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Kasa Ioan Tiberiu 
       
          
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4000 din 22.05.2013 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 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 rectifică bugetul local pe anul 2013, după cum urmează: 
                                                                                                                      mii lei 

COD  TRIM II 
VENITURI – TOTAL                           1.477,40 
  
1. Donaţii şi sponsorizări      37.02.01     6,00 
2. Venituri din vânzarea locuinţelor     39.02.03     0,20 
3. Venituri din valorificarea unor bunuri     39.02.07 330,00 
4. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor 42.02.20 125,20 
5. Fondul European de Dezvoltare Regională   45.02.01       1.016,00 
CHELTUIELI – TOTAL                1.477,40 
  
1. Autorit ăţi publice       51.02    95,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 51.02.56   95,00 
2. Cultura, recreere şi religie     67.02      6,00 
 - bunuri şi servicii      67.02.20     6,00 
3. Asistenţa socială       68.02    15,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 68.02.56   15,00 
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    70.02    80,00 
 - cheltuieli de capital      70.02.71   80,00 
5. Transporturi       84.02          1.281,40 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 84.02.56       1.281,40 
             

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
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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. 3988 din  22 mai 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 B – Lucr ări noi  se introduce punctul 8 – Alee pavată cu podeţ în Str. 
Constantin Brâncoveanu în valoare de 80 mii lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 
1.160 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.400 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 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 
2012 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3949 din  21.05.2013 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe 
anul 2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 al Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată; 

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 contul de execuţie al bugetului localpe anul 2012, după cum  

urmează: 
        LEI 
      Prevederi Prevederi Încasări 
      iniţiale  definitive realizate 
 
VENITURI – TOTAL   15.528.000 20.520.000 19.793.312 
1. Impozit pe profit                0        13.000        13.464 
2. Impozit pe venit         139.000      139.000      138.889 
3. Cote defalcate din impozitul pe venit   4.635.000   5.399.000   5.397.782 
4. Impozite şi taxe pe proprietate    2.982.000   2.982.000   2.931.499 
5. Sume defalcate din TVA     5.933.000   6.441.000   6.437.800 
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii        28.000        28.000        17.241 
7. Taxe pe servicii specifice          20.000        20.000        19.709 
8. Taxe pe utilizarea bunurilor       346.000      346.000      353.214 
9. Alte impozite şi taxe fiscale         12.000        16.000        14.545 
10. Venituri din proprietate        339.000      339.000      160.127 
11.Venituri din prestări servicii         48.000      103.000     102.277 
12.Venituri din taxe administrative         48.000        71.000       52.018 
13.Amenzi, penalităţi şi confiscări       305.000      305.000     181.972 
14.Diverse venituri         317.000      317.000     309.532 
15.Donaţii şi sponsorizări          13.000        70.000       70.100 
16.Venituri din valorificarea unor bunuri           0          72.000       72.462 
16.Subvenţii de la bugetul de stat       181.000      757.000     733.367 
17. Subvenţii de la alte administraţii            0      605.000     428.992  
18.Sume FEN postaderare        182.000   2.497.000  2.358.322 
 
          Credite     Credite       Plăţi 
           Iniţiale    definitive   efectuate 
TOTAL CHELTUIELI   15.528.000 20.746.000 19.992.449 
1. Autorităţi publice      2.099.000   2.240.000   2.185.218 
2. Alte servicii publice generale       510.000      405.000      358.255 
 - Serviciul de evidenţă a persoanelor      220.000      140.500      114.651 
 - Serviciul de pompieri       290.000      264.500      243.604 
3. Dobânzi          330.000      308.000      308.000 



4. Învăţământ       5.696.000   5.755.000   5.715.022 
5. Sănătate          250.000   2.453.000   2.321.832 
6. Cultura, recreere şi religie     2.298.000   2.578.000   2.523.476 
 - biblioteci publice          90.000        63.500        50.562 
 - muzee         115.000      102.000        88.307 
 - casa de cultură        521.000      504.000      499.906 
 - sport          422.000      447.000      431.787 
 - întreţinere grădini publice, parcuri   1.150.000   1.461.500   1.452.914 
7. Asigurări şi asistenţă socială    1.363.000   2.804.000   2.520.518 
 - asistenţă acordată pers. în vârstă           100.000        65.000        64.695        
 - asistenţă socială în caz de invaliditate   470.000      475.000      455.880 
 - ajutor social           15.000        25.000        24.157 
 - alte cheltuieli de asistenta socială      778.000   2.239.000   1.975.786 
8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   1.835.000   2.705.000   2.622.031 
 - locuinţe         100.000        27.000        25.140 
 - alimentări cu apă        290.000      260.000      247.391 
 - iluminat public        460.000      373.000      368.688 
 - alte servicii de dezvoltare comunală     985.000   2.045.000   1.980.812 
9. Protecţia mediului         300.000      250.000      223.369 
 - salubritate         300.000      250.000      223.369 
10.Agricultura (Sera)         0        27.000        26.822 
11.Transporturi         847.000   1.221.000   1.187.906 
 - străzi          785.000   1.141.000   1.115.942 
 - transport şcolar          62.000        80.000        71.964 
DEFICIT          - 226.000    - 199.137  
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3950 din  21.05.2013 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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 contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012, după cum urmează: 
                                                                        lei 

TOTAL VENITURI      9.083.940 10.015.360    8.943.660 
1. Venituri din proprietate          87.150        87.150         13.568 
2. Venituri din prestări servicii    7.935.790   8.330.040    7.420.974 
3. Diverse venituri           12.000        12.000           9.372 
4. Transferuri voluntare          49.000        68.860         33.280 
5.Venituri din capital             0           9.700           9.649 
6. Subvenţii de la bugetul de stat           0         210.160       210.159 
7.Subvenţii de la alte administraţii    1.000.000   1.030.590       985.158  
7. Sume FEN postaderare            0       266.860       261.500 
TOTAL CHELTUIELI     9.083.940 10.015.360    9.200.959 
1. Învăţământ          362.000      362.000       179.703 
2. Sănătate       7.225.940   8.157.360    7.603.429 
3. Asistenţă socială      1.350.000   1.350.000    1.314.753           
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică        56.000        56.000         33.065 
4. Agricultură            20.000        20.000           1.439 
5. Alte acţiuni economice          70.000        70.000         68.570 
DEFICIT            -  257.299 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la 
data de 31.12.2012  

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3848 din 21.05.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare ale 
oraşului Jimbolia încheiate la data de 31.12.2012; 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „a” şi  art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare ale oraşului Jimbolia, încheiate la 
data de 31.12.2012, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia  în 
domeniul  privat al oraşului Jimbolia a apartamentelor nr. 2 şi 3 
aparţinătoare imobilului din Jimbolia, str. Dr. C. Diel, nr. 1 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia 
Văzând referatul nr. 3744 din 20 mai 2013 al Serviciului urbanism, 

amenjarea teritoriului prin care se propune trecerea din domeniul public al 
oraşului Jimbolia  în domeniul  privat al oraşului Jimbolia a apartamentelor nr. 2 
şi 3 aparţinătoare imobilului din Jimbolia, str. Dr. C. Diel, nr. 1; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia  în 

domeniul  privat al oraşului Jimbolia a apartamentelor nr. 2 şi 3 aparţinătoare 
imobilului din Jimbolia, str. Dr. C. Diel, nr. 1, înscrise în C.F. nr. 400884-C1-U2 
Jimbolia, nr. topo. 3864/II, respectiv CF nr. 400884-C1-U3 Jimbolia, nr. topo. 
3864/III. 

 
Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios  administrativ al Prefecturii judeţului 
Timiş; 
-  Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane, 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- OCPI Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind participarea oraşului Jimbolia, ca membru afiliat, la Bursa 
Română de Mărfuri 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia 
Văzând referatul nr. 3855 din 17 mai 2013 al Serviciului urbanism, 

amenjarea teritoriului prin care se propune aprobarea participării oraşului 
Jimbolia, ca membru afiliat, la Bursa Română de Mărfuri şi împuternicirea d-lui 
Postelnicu Darius Adrian – primarului oraşului Jimbolia, să reprezinte oraşul 
Jimbolia în relaţiile cu Bursa Română de Mărfuri; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”e”, alin (7) lit. „a” şi  art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă participarea oraşului Jimbolia la Bursa Română de 

Mărfuri, ca membru afiliat. 
 
Art. 2.  – Se împuterniceşte D-l Postelnicu Darius Adrian – primarul 

oraşului Jimbolia să reprezinte oraşul Jimbolia în relaţiile cu Bursa Română de 
mărfuri. 

 
Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios  administrativ al Prefecturii judeţului 
Timiş; 
-  Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane, 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- Bursei Române de Mărfuri; 
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ROMÂNIA  -  JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
                    privind  aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru patru 
imobile aflate în domeniul privat al statului român, din administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în administrarea 
Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis 
 
 Consiliul local al orasului Jimbolia, 

Văzând referatul nr. 3984 din 22.05.2012 al serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului, prin care se propune aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare 
pentru patru imobile aflate în domeniul privat al statului român, din administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în 
administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. 45 din Legea administratiei 
publice locale nr.215 din 2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. -  Se aprobă solicitarea transmiterii dreptului de administrare pentru patru 
imobile aflate în domeniul privat al statului român, din administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în administrarea 
Consiliului local al oraşului Jimbolia, judeţul Timis, după cum urmează: 

- terenul întravilan în suprafaţă de 6869 mp. şi construcţiile conform descrierii din cartea 
funciară, situat în Jimbolia str. Mărăşeşti nr. 64, înscris în C.F. 401691, nr. topografic 518/1, 
fost pichet Jimbolia Vest, cu destinaţia viitoare de locuinţe sociale; 

- terenul extravilan în suprafaţă de 10.440 mp. şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, situat în Jimbolia, înscris în C.F. 401548, nr. cadastral Cc 772/1, fost pichet 
Jimbolia Est,  cu destinaţia viitoare  de parcare pentru utilaje agricole; 

- terenul extravilan în suprafaţă de 16.137 mp şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, înscris în C.F. nr. 401788, nr. cadastral Cc 585/1, fost  Pichet Clarii-Vii, cu 
destinaţia viitoare de grup de locuinţe sociale; 

- terenul intravilan în suprafaţă de 8.254 mp. şi construcţiile conform descrierii din 
cartea funciară, situat în Jimbolia, str. Contele Csekonics (fostă str. Erou Călin Nicolae) nr. 18, 
înscris în C.F. 400872, nr. topo. 4951, fost Pichet Jimbolia Sud,  cu destinaţia viitoare de 
cazarmă pentru o subunitate de jandarmi/poliţie comunitară sau locuinţe sociale. 

Art. 2. -   Predarea primirea bunurilor se va face pe bază de protocol, după adoptarea 
Hotărârii Guvernului. 
            Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş, 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 

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

HOTĂRÂREA 
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile şi imobile ce aparţineau 
S.C. JIMAPATERM SERV S.A., concesionarului serviciilor de apă şi canalizare 
S.C. AQUATIM S.A. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3738/20.05.2013 al serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului  

prin care se propune darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile şi imobile ce 
aparţineau S.C. JIMAPATERM SERV S.A., concesionarului serviciilor de apă şi 
canalizare S.C. AQUATIM S.A.; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”a”, art. 124 şi art. 45 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 3 ani,  a 
următoarelor  

bunuri mobile şi imobile ce aparţineau S.C. JIMAPATERM SERV S.A., 
concesionarului serviciilor de apă şi canalizare S.C. AQUATIM S.A.: 

1. Electropompă GRUNDFOS centrifugală multietajată – 1 buc; 
2. Transformator 24V – 2 buc; 
3. Birouri – mese – 17 buc; 
4. Scaune – 24 buc. 
5. Dulapuri documente diverse – 19 buc; 
6. Seif caserie – 1 buc; 
7. Imprimantă xerox PHASER – 1 buc. 
Art. 2. – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 12 iulie 2007 

se abrogă. 
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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu 
anul fiscal 2014 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 3668 din 13 mai 2013  al Serviciului impozite şi taxe locale 
prin care se  propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu 
anul fiscal 2014 ; 

Ţinând cont de prevederile art. 288 şi 292 din  Legea nr. 571 /2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  ; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu  anul 
fiscal  2014, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 80 din 

28.04.2011. 
 

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, Integreare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  

- 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 trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti nr. 58 Ap. 1/A, cuprins în C.F. nr.  400410-
C1-U3, topo. nr. 512/I/A, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3983 din 22.05.2013 al Serviciului impozite şi taxe 
locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
construcţiei din str. Mărăşeşti nr. 58 Ap. 1/A, cuprins în C.F. nr.  400410-C1-U3, topo. 
nr. 512/I/A, 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 numitei MURGEA FELICIA 

MARIA, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti nr. 58 Ap. 1/A, 
cuprins în C.F. nr.  400410-C1-U3, topo. nr. 512/I/A, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 385 mp. 

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-nei Murgea Felicia Maria. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea propunerii de casare a unor mijloace fixe aparţinând domeniului 

public – Sistem de iluminat public nemodernizat 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2877 din 20.05.2013 al Serviciului buget, contabilitate prin 

care se propune casarea a unor mijloace fixe aparţinând domeniului public al oraşului 
Jimbolia – Sistem de iluminat public nemodernizat compus din 515 corpuri de iluminat 
cu console; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, 
Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000; 

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 casarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului public al 
oraşului Jimbolia – Sistem de iluminat public nemodernizat compus din 515 corpuri de 
iluminat cu console. 
 

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

contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de credite interne 
pe anul 2012 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3951 din  21.05.2013 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului de 
credite interne pe anul 2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 al Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată; 

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 contul de execuţie al bugetului  de credite interne pe anul 

2012, după cum urmează: 
      

               lei 
 
TOTAL CHELTUIELI   0  900.000 894.903 

1. Sănătate    0  900.000 894.903 
 
 

    
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
 
 

 
     Nr.   79       din 23 mai 2013                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                  Kasa Ioan Tiberiu 
    
          

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

                    SECRETAR, 
                                            Niţoi Ionel                 
         
 



 1 

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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 23 mai 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 16. 
Absentează – d-l Toth. 
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, d-na 

Buciman – contabil și d-l dr. Costea – director medical. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 119  din 15.05.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Raport asupra stării generale, economice, sociale, cultural - sportive şi administrative a oraşului 
Jimbolia în anul 2012. 
2. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2012 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 
2013. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2012. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pentru anul 2012. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la 31 
decembrie 2012. 
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat 
al oraşului Jimbolia a imobilului situat în Jimbolia, str. Dr. Carol Diel, nr. 1 (apartamentele 2 şi 3). 
10. Proiect de hotărâre privind participarea oraşului Jimbolia, ca membru afiliat, la Bursa Română 
de Mărfuri. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul Local Jimbolia a dreptului de 
administrare a patru imobile aparţinând domeniului privat al Statului Român (pichete). 
12. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de comodat nr. 5447 din 13.07.2007 în 
favoarea S.C. Aquatim S.A, sucursala Jimbolia. 
13. Proiect de hotărare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2014. 
14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului din 
Jimbolia, str. Mărăşeşti nr. 58, cuprins în CF nr. 400410 – C1 – U3,  top nr. 512/1/A, cumpărat în 
baza Legii 112/1995. 
15. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
16. Probleme ale Primăriei. 
17. Diverse.             

PLUS LA ORDINEA DE ZI 



 2 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de casare a unor mijloace fixe aparţinând 

domeniului public – Sistem de iluminat public nemodernizat. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de credite interne pe anul 

2012. 
 
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 25 aprilie 2013 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
  

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi - Raport asupra stării generale, economice, sociale, 
cultural - sportive şi administrative a oraşului Jimbolia în anul 2012. 

D-l Kasa spune la vot raportul care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi - Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului 

Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul I al anului 20 13. 
D-șoara Cîrlig – vom prezenta o sinteză a materialului, apoi dacă aveţi întrebări vom răspunde la 

acestea. 
D-na Buciuman – voi prezinta pe scurt situaţia financiară pe trimestrul I al anului 2013. 
D-şoara Cîrlig  – cheltuielile de personal au crescut faţă de anul trecut cu 22%, cheltuielile 

materiale cu 10,7% şi cheltuielile de capital cu 53%. Creşterea cheltuielilor de personal se datorează 
creşterilor salariale prevăzute în ordonanţe ale guvernului, iar ponderea cea mai mare care a contribuit la 
creşterea cheltuielilor materiale o reprezintă utilităţile, aceste au crescut cu 25%. Am înregistrat un deficit 
de 286 mii lei. Până la sfârşitul anului vom avea un deficit de 7 miliarde. Din aceste motive vă solicităm 
să ne sprijiniţi financiar pentru că vom fi în imposibilitate de a mai asigura pacienţilor toate cele necesare 
actului medical. 

D-l Costea – suntem finanţaţi în funcţie de un indicator de complexitate al cazurilor pe care noi ne 
străduim să-l facem mai mare. În anul 2011, a fost calculat la 0,88. Suma de bani pe care am primit-o 
pentru un pacient s-a înmulţit cu acest 0,88. Ne-am străduit şi am crescut acest indice la 0,93 şi ne-am 
trezit în noul contract cu cadru că ne diminuează suma pe pacient la 1388 lei şi se ia indicele de 
complexitate din 2011. Au explicat că au observat o creştere a indicelui de complexitate a cazurilor în 
multe spitale, iar acest lucru li s-a părut suspect. În urma protestelor marilor spitale, s-a revenit şi vom fi 
finanţaţi la indicele de 0,93, dar de acum încolo, şi cu suma de 1388 nu 1444 cât a fost în anii trecuţi. 
Până acum toate spitalele primeau aceeaşi sumă pe cazul rezolvat, diferenţa o făcea indicele de 
complexitate. Acum, tendinţa este să se finanţeze mai mult clinicile universitare şi institutele. Nu că acest 
lucru nu este bine, dar iau de la noi şi le dau lor. 

D-şoara Cîrlig – trebuie să ne așteptăm la măsuri și mai drastice, pentru că forșează consiliile 
locale să sprijine spitalele din punct de vedere financiar. Tendinșa este ca, Casa de asigurări să asigure 
cheltuielile cu medicamentele, reactivi, iar utilitășile să fie asigurate de către consiliile locale. 

D-l Kasa – ştiind cât de subţire este bugetul, pentru noi este un şoc să ni se prezinte o veste „aşa de 
măreaţă”. Nu ne rămâne altceva decât să o analizăm, să o rumegăm  şi să mergem în direcţia 
constructivă. Este foarte greu să ştii că ai de „mutat un munte cu târnăcopul”. Sunt convins că nu v-a fost 
uşor să veniţi să ne spuneţi aceste cifre. 

D-l Ciuciulete – în costul mediu de spitalizare de 223,93 lei intră şi medicamentele? 
D-şoara Cîrlig – da, intră totul. Costul mediu de spitalizare pe trimestrul I al anului 2013 este de 

239 lei, cel de 223 este pentru anul 2012. 
D-l Ciuciulete – având în vedere că stăm foarte prost cu banii, că avem un buget foarte subţire, va 

fi foarte greu. 
D-l Prcsina – faţă de anul 2012, în aceeaşi perioadă, numărul de pacienţi diferă? 
D-l Costea – în anul 2013 au fost 1328 pacienţi, iar în 2012 au fost 1333. Din aceşti pacienţi nu toţi 

sunt plătiţi. Avem contract cu casa pentru un număr de 460, ei atât plătesc. Noi trebuie să facem cazuri în 
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plus, odată pentru că vin, în al doilea rând, dacă nu facem un număr mai mare de pacienţi pe lună, ne 
stricăm indicatorul de utilizare al paturilor care este 290, ceea ce înseamnă că 290 de zile dintr-un an 
spitalul trebuie să fie plin ochi. Dacă mergem strict pe contractul cu casa, vom face un indice de ocupare 
de 240-250. Riscăm astfel să vină ministerul sănătăţii să ne taie din paturi, şi ar scădea şi mai mult 
finanţarea, pentru că finanţarea este făcută pe pat de spital nu pe pacient. 

D-l Niţoi – ştiu necesităţile, dar în măsura în care bugetul local nu va primi surse , nu vom avea de 
unde să vă dăm bani. Nu contaţi pe noi, bunăvoinţă există, dar nu avem posibilitate. Am primit şi alte 
activităţi fără sursă de venituri. Trebuie să găsiţi modalitatea de a vă încadra pe cât posibil în banii care 
sunt, pentru că dacă nu avem surse, nu avem de unde. Guvernul ne spune că nu avem voie  să preluăm 
activităţi fără surse, ori noi am preluat spitalul după o lege, dar încălcând legea 215.  

D-şoara Cîrlig  – trebuie să găsim împreună o soluţie să sprijinim această instituţie, dar nu ne puteţi 
spune să nu ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră. 

D-l Postelnicu – nu avem surse  să alocăm sumele solicitate. 
D-l Costea – costurile cu utilităţile au crescut, nu consumăm noi mai mult curent şi apă, ci acestea 

s-au scumpit. Se scumpesc medicamentele, noi încheiem contracte cu furnizorii de medicamente pentru 1 
an, după 2 luni primim notificări că acestea s-au scumpit. 

D-l Kasa spune la vot raportul care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind  aprobarea situaţiilor financiare (bilan ţ, contul de profit şi 

pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2012 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Ciciulete – acum aţi putut vedea de ce am mărit salariile la Peisaj Hosta doar cu 15%. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 66 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind  rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu – e vorba de banii primiţi din rambursări, care trebuie alocaţi pe investiţii – PIDU. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 67 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind  modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul local 

pentru anul 2013. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 68 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru 

anul 2012. 
D-l Ciuciulete 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. 69 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 

publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pentru anul 2012. 
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. 70 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind  aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia 

încheiate la 31 decembrie 2012. 
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. 71 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind  trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în 

domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului situat în Jimbolia, str.  Dr. Carol Diel, nr. 1 
(apartamentele 2 şi 3). 

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-şoara Cîrlig – dacă îmi permiteţi, vreau să spun care este punctul de vedere al Spitalului cu 

privire la acest subiect. Am fi preferat să fim înştiinţaţi de acest proiect pentru că priveşte activitatea 
Spitalului. După cum ştiţi, casa Diel este în administrarea spitalului  în baza unui protocol dintre primărie şi 
spital. Familia Fechete, la fiecare schimbare a consiliului local vine cu o astfel de solicitare. Răspunsul a 
fost întotdeauna negativ, pentru că această clădire nu se vinde. Clădirea reprezintă o donaţie făcută de dr. 
Diel spitalului. Prin HG nr. 866 din 2002 toate clădirile din domeniul privat al statului şi în administrarea 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei au trecut în domeniul public al oraşului şi în administrarea consiliului 
local. Art. 2 din această HG prevede faptul că darea în administrare, concesionarea, închirierea şi 
schimbarea destinaţiei imobilelor transmise se poate realiza numai în condiţiile legii şi cu acordul 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Ministerului Administraţiei Publice. Astfel, ar trebui ca spitalul să 
facă o cerere de renunţare, ministerul să o avizeze şi dumneavoastră să puteţi trece imobilul în domeniul 
privat. Spitalul nu este de acord cu schimbarea destinaţiei acestui imobil. Familiei Fechete îi expiră 
contractul de închiriere în 21 decembrie 2014. Periodic le-am spus să îşi rezolve situaţia locativă pentru că 
contractul de închiriere cu titlu de locuinţă de serviciu nu mai este de actualitate. Acesta a fost încheiat când 
d-na Fechete lucra la Spital. Prin plecarea ei practic trebuia să părăsească locaţia. Din inerţie contractul s-a 
tot prelungit, ultima prelungire s-a făcut în 2010 cu menţiunea scrisă că trebuie să părăsească locaţia la 
finele contractului. Acum vine din nou cu această cerere. La hotărârea de consiliu local din 2010 a făcut 
contestaţie în instanţă şi a pierdut. Dacă din punct de vedere personal aş putea înţelege demersul familiei 
Fechete, cu toate că mi-e greu să înţeleg ambiţia de a lua acea casă, fiind înştiinţaţi de mai bine de 10 ani să 
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îşi caute altă locaţie, din punct de vedere institutional v-aş ruga să gândiţi acel spaţiu pe viitor. Şi ne 
raportăm la situaţia financiară în care ne aflăm. Va trebui să gândim acolo activităţi medicale care să se 
autofinaţeze, să nu aibă nevoie de sprijin suplimentar nici din bugetul local  nici din bugetul spitalului. Este 
o locaţie foarte bună, casa se pretează la multe alte activităţi. Spitalul este deficitar de spaţii  şi pe viitor 
acesta va fi un spaţiu foarte important. Suma ce s-ar încasa de pe această locaţie nu va salva bgetul local şi 
nu este vorba de un caz social. Ne-am opus tot timpul acestei vânzari, nu am trecut la o acţiune concretă vis 
a vis de acest spaţiu. Avem 2 medici rezidenţi pe post, iar legea ne obligă ca la finele rezidenţiatului să le 
dăm locuinţă. 

D-l Tinei  – la mapă am avut un extras CF din 20.11.2009. Între timp aţi mai făcut lucrări la cartea 
funciară? Pe acest extras scrie clădire de locuit cu dependinţe formată din 3 apartamente. Susţinerea 
dumneavoastră nu se susţine în CF. 

D-l Postelnicu – idea este că în urmă cu câţiva ani am avut aceeaşi discuţie , acum vin de acolo şi 
un apartament cade. Ca să dăm locuinţa medicilor, aceasta trebie să fie adecvată, cu condiţiile necesare 
pentru un trai decent. Vorbeam mai devreme că nu avem bani. Cu ce bani le refacem, dacă în anii trecuţi 
când au fost bani nu s-a făcut nimic. Dacă nu o dăm  şi nu facem nimic în următorii ani se va prăbuşii. 

D-şoara Cîrlig – acel spaţiu oricum nu se poate reabilita. Era degradat şi acum 5-6 ani. Este din 
punctul meu de vedere o clădire de viitor pentru activităţi medicale. Ne cramponăm cu dechiderea acelui 
centru de reabilitare pe motiv că nu avem spaţiu. Acesta este un spaţiu care se pretează foarte bine la aşa 
ceva. 

D-l Ciuciulete – acum 4-5 ani s-a mai discutat această problemă. Şi atunci s-a spus că trebuie să 
rămână pentru medici. De atunci nu s-a pus o cărămidă în plus, ba din contra, a început să se dărâme. Dacă 
acum nu sunt bani pentru spital, nu o să fie bani pentru reparaii la acel spaţiu. 

D-l Mesaros – proiectul de hotărâre este semnat de d-l secretar, el răspunde de legalitatea lui. 
D-l Niţoi – când am semnat acest proiect de hotărâre, l-am semnat în baza documentelor care 

există, spaţiul este al oraşului Jimbolia, domeniu public, fără niciun fel de afectare. În CF nu scrie că este în 
administrarea spitalului. 

D-şoara Cîrlig – vreţi să renunţaţi la o clădire pentru nişte costuri financiare de reabilitare infime 
faţă de importanţa pe care o poate avea această clădire? 

D-l Prcsina -  în ce bază stă acum familia Fechete în acest  imobil? 
D-şoara Cîrlig – în bază unui contract de închiriere. Pentru a face modificări şi investiţii trebuie 

acordul proprietarului. 
D-l Postelnicu – au acordul d-lui Boldor. 
D-şoara Cîrlig – dacă se adoptă această hotărâre vom face contestaţie. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi pentru, 2 abţineri ( d-l 

Meszaros, d-l Corneanu, d-l Scrob) şi unul împotrivă (d-l Kaba) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 72 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind  participarea oraşului Jimbolia, ca membru afiliat, la 

Bursa Română de Mărfuri. 
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 – s-a mai colaborat cu Bursa Română de Mărfuri. Ne scuteşte de acele licitaţii pe 

SEAP pentru diferite mărfuri, cum ar fi piatra concasată. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 73 
 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de 

administrare pentru patru imobile aflate în domeniul privat al statului român, din administrarea 
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Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poli ţiei de Frontieră Timi şoara, în 
administrarea Consiliului Local 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 Postelnicu – Poliţia de frontieră face demersuri de mai bine de 1 an pentru această preluare. 

Este singura posibilitate legală de a le prelua. 
D-l Prcsina – destinaţia viitoare care este trecută este impusă? 
D-l Postelnicu – le-am trecut noi în funcţie de zonă şi de ceea ce se poate face acolo. 
D-l Ciuciulete – să preluăm ceea ce este, cu fotografii. 
D-l Pop – se poate ca ministerul de interne să se împotrivească? 
D-l Niţoi – ne-au spus că sunt de accord, modelul de hotărâre este de la ei. Au început demersurile 

acum 5-6 ani. Ei ne-au dat idea şi soluţia. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 74 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind  darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile şi 

imobile ce aparţineau S.C. JIMAPATERM SERV S.A. concesionarului serviciilor de apă şi 
canalizare S.C. AQUATIM S.A. 

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  15 voturi pentru şi o abţinere 

(d-l Pop) unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 75 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind nivelurile pentru valorile impoza bile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 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 Niţoi – nu s-au modificat faţă de anul trecut. Singura modificare este taxa de divorţ care a 

crescut de la 100 de lei la 500 de lei, fiind impusă de noua legislaţie. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 76 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 

imobilului din Jimbolia, str. M ărăşeşti nr. 58, ap. I/A, cuprins în CF nr. 400410 – C1 – U3,  top nr. 
512/1/A, 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 Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 77 
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D-l Kasa prezintă referatul privind  aprobarea propunerii de casare a unor mijloace fixe 
aparţinând domeniului public – Sistem de iluminat public nemodernizat. 

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 – este vorba despre lămpile care s-au dat jos de pe stâlpi care trebuie casate. 
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 78 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului de credite 

interne pe anul 2012. 
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. 79 
 
 
Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Tinei – vreau să îi spun condoleanţe d-lui Corneanu. La cimitir trebuie amenajate nişte bănci. La 

punctul de mobilier urban de pe lista de investiţii să punem bănci la cimitir. 
Se trece la Probleme Primăriei : 
D-l Postelnicu – preotul catolic a depus o solicitare de fonduri pentru repararea acoperişului 

bisericii catolice. Grinda principală se deplasează cu aproximativ 1 cm pe lună. Au adunate ceva fonduri, 
dar mai au nevoie de 50.000 lei. Trebuie să găsim o soluţie, este o clădire istorică.  

D-na Ferescu – de unde luăm această sumă? 
D-l Postelnicu – eventual din vânzări de terenuri. 
D-l Niţoi – trebuie să găsim o modalitate legală. 
D-l Pop – când trebuie să se finalizeze proiectul cu drumurile? 
D-l Postelnicu – la sfârşitul lui septembrie. 
D-l Pop – cei de la canalizare, constructorii trebuie să realizeze până în 31 iulie 10% din lucrare 

altfel vor fi sancţionaţi. A început o porţiune mai costisitoare pentru a putea realiza 10%. 
Se trece la Diverse: 
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.      
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