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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenului  situat în Jimbolia, str. Gh. Doja nr. 

21/A în suprafaŃă de 450 mp, propus spre vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 4717/17.07.2013 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de 
către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat,  ce urmează a fi vândut proprietarului 
construcŃiilor, fără licitaŃie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC SAUROCAD 
SRL, teren ce aparŃine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, ce urmează 
a  fi vândut proprietarilor construcŃiilor, după cum urmează: 

Adresa 
imobilului 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 Obiectivul 

construit 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii 

rap. de 
eval.întoc-
mit de SC 
SAUROC
AD SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesion
at(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

Jimbolia, str. 
Gh. Doja, nr. 

21/A 

1. TRIŞCĂU EUGEN 
MARIAN 

LocuinŃă(P+M) 
Garaj şi anexă 

 
 
 
402488 

 
 
 

402488 

 
 
 

07.05.2013 

 
 
 

C 

 
 
 

450 

 
 
 

12.000 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalităŃii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 

- Serviciului AdministraŃie Publică Locală; 

- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Serviciului Impozite şi Taxe Locale. 
 
 
    Nr. 94     din 25 iulie 2013                      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                      Meszaros Stefan 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
            NiŃoi Ionel 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului concesionat,  

situat în Jimbolia, str. Gh. Doja nr. 21/A,  

în suprafaŃă de 450 mp 

 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 3782 din 17.07.2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
întocmit în baza cererii înaintată de Trişcău Eugen Marian, în calitate de proprietarul construcŃiilor de pe 
terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 1841/15.03.2012, situat în Jimbolia, str. Gh. 
Doja, nr. 21/A, în suprafaŃă de 450 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, pe care se află 
edificate: locuinŃă (P+M), garaj şi anexă,  prin care se propune vânzarea, fără licitaŃie publică, a suprafeŃei 
de teren de 450 mp cu preŃul de 12.000 lei ( 6,22 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de 
S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 07.05.2013, la care se va adăuga TVA; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică, către Trişcău Eugen Marian a suprafeŃei 

de teren de 450 mp, situată în Jimbolia, str. Gh. Doja, nr. 21/A, inscris în CF nr. 402488, nr. topo. 402488. 
Art. 2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 12.000 lei,   (6.22 euro/mp.) 

stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 07.05.2013, la care 
se adaugă TVA. 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-

cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcŃiei. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

                                                  -    Serviciului pentru controlul legalităŃii, aplicării actelor   cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 

                               -     Compartimentului administraŃie publică locală ; 
                               -     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
         -     Trişcău Eugen Marian 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea raportului de evaluare a diferenŃei de teren, propus spre vânzare, ce 
aparŃine de locuinŃa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 4724 din 
17.07.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune însuşirea de către 
Consiliul Local a raportului de evaluare a diferenŃei de teren, ce aparŃine de locuinŃa cumpărată de chiriaş 
în baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcŃiilor, fără licitaŃie publică, 
conform raportului de evaluare întocmit de către SC SAUROCAD SRL, teren ce aparŃine domeniului 
privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenŃa de teren înscrisă în CF, ce 
aparŃine de locuinŃa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi vândut proprietarilor 
construcŃiilor, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de eval.întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Supraf. 
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp) 

Supraf. 
teren 

diferenŃă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

1. HEGHEDUS 
HELEN  

Str. Vasile 
Alecsandri 

nr. 16 

401321 846 11.06.2013 402 139 3.250 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor normative  şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Timiş ; 

- Compartimentului  AdministraŃie Publică Locală;  

- Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

- Serviciului Impozite şi Taxe Locale. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului ce aparŃine de locuinŃa 
situată în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 16 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 4350/17.07.2013 al 
Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numitei  HEGHEDUS 
HELEN, în calitate de proprietari al locuinŃei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în 
Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 16, prin care se propune vânzarea, fără licitaŃie publică, a 
suprafeŃei de teren de 139 mp, aferent locuinŃei, cu preŃul de 3.250 lei (5,18 euro/mp), conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 11.06.2013, suprafaŃă rămasă 
în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeŃei de 402 mp., teren 
aferent locuinŃei, conform HCL nr. 211/22.12.2005. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică, către HEGHEDUS HELEN a 

suprafeŃei de 139 mp., ce constituie diferenŃa de teren cuprins în CF 401321, cu nr. topo 846 din 
Jimbolia, str.  Vasile Alecsandri, nr. 16. 

Art. 2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 3.250 lei,   (5,18 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 
11.06.2013. 

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

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcŃiei conform Legii 
nr.112/1995. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului - judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală ; 
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- D-nei HEGHEDUS HELEN. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA  
 

Privind prelungirea valabilităŃii Planului Urbanistic General al oraşului 
Jimbolia  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.5583 din 11 iulie 2013 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi Registrul Agricol prin care se propune prelungirea valabilităŃii 
Planului Urbanistic General al oraşului Jimbolia – proiect nr.41032/010 precum şi a 
Regulamentului Local de Urbanism, până la aprobarea noului Plan Urbanistic General al 
oraşului Jimbolia; 

În baza prevederilor art. II din OUG nr. 85/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 350/2001, privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul;  

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic 

General al oraşului Jimbolia – proiect nr.41032/010 până la data de 30 decembrie 2015; 
Art. 2. - Cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, se va abroga HCL 

Jimbolia nr. 19/24.01.2008; 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului - judeŃul Timiş; 
Serviciului  administraŃie publică locală; 
-   Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
-   CetăŃenilor prin afişare şi internet. 

 
Nr. 98     din 25 iulie  2013                              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan 
              
                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                   SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind emiterea acordului de oportunitate în vederea dezvoltării  
unui complex de prelucrare industrială a cânepei de către firma  

S.C. MULTIECO S.R.L. 
 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5522 din 18.07.2013 al Serviciului urbanism,  

amenajare teritorială prin care se propune emiterea acordului de oportunitate în vederea  
dezvoltării unui complex de prelucrare industrială a cânepei de către firma  
S.C. MULTIECO S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art. 1. – Se emite acordul de oportunitate în vederea dezvoltării unui complex 
de prelucrare industrială a cânepei de către firma S.C. MULTIECO S.R.L. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul 
Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. MULTIECO S.R.L. 
 

 
     Nr.    99    din 25 iulie 2013                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
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                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
            NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA  
privind emiterea acordului de principiu în vederea dezvoltării  

unui complex de prelucrare industrială a cânepei de către firma  
S.C. MULTIECO S.R.L. 

 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5519 din 18.07.2013 al Serviciului urbanism,  

amenajare teritorială prin care se propune emiterea acordului de principiu în vederea  
dezvoltării unui complex de prelucrare industrială a cânepei de către firma  
S.C. MULTIECO S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art. 1. – Se emite acordul de principiu în vederea dezvoltării unui complex de 
prelucrare industrială a cânepei de către firma S.C. MULTIECO S.R.L. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul 
Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. MULTIECO S.R.L. 
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                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind  abrobarea amplasării unei terase, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, str. 
Republicii – colŃ cu str. Ion Slavici 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 5468 din 23.07.2013 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune abrobarea amplasării unei terase, pe domeniul public al 
oraşului Jimbolia,  str. Republicii - colŃ cu str. Ion Slavici; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă amplasarea unei terase, în suprafaŃă de 20 mp (5m x 4m), pe 

domeniul public al oraşului Jimbolia, în faŃa imobilului situat pe str. Republicii nr. 20/A,  pe 
partea străzii Ion Slavici..  

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalităŃii, aplicarea actelor cu caracter compesatoriu şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Timiş 

- Serviciului  AdministraŃie Publică Locală , Integrare Europeană şi RelaŃii 
InternaŃionale, RelaŃii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ; 

- D-lui Matei Marius. 
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                                CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului local,  

pe trimestrul II al anului 2013 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5611 din 23.07.2013 al Serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuŃie al bugetului local, pe trimestrul 
II al anului 2013; 

łinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale, 
actualizată; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local, pe trimestrul II  
al anului 2013, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu  
                                 caracter reparatoriu şi contencios administrativ al   
                                 InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 

- Serviciului administraŃie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
 

 
Nr.  102     din 25 iulie 2013                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                                                                                            Meszaros Stefan 
    
          

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

                    SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului instituŃiilor publice finanŃate din venituri 

proprii şi subvenŃii din bugetul local,  

pe trimestrul II al anului 2013 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5612 din 23.07.2013 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune  aprobarea contului de execuŃie al bugetului instituŃiilor publice finanŃate din 
venituri proprii şi subvenŃii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2013; 

łinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanŃele publice 
locale, actualizată; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului instutuŃiilor publice finanŃate 
din venituri proprii şi subvenŃii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2013, conform anexelor 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităŃii, a aplicării actelor cu caracter  
reparatoriu şi contencios administrativ al  InstituŃiei Prefectului  
– judeŃul Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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                                                                                           Meszaros Stefan 
    
          

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

                    SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

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

 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

             Văzând referatul nr.5425/16.07.2013 al Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse 
Umane, prin care se propune aprobarea modificării și completării Organigramei şi Statelor de funcŃii pentru 
anul 2013, ale activităŃilor finanŃate de la bugetul local și activităților autofinanțate,  
             Având în vedere prevederile O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile 
și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,  
             łinând cont de prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată(r2), actualizată, O.G. nr. 80/2001 privind  stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităŃile şi instituŃiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fondurile publice, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 
pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37 din 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, H.G. nr.1225/2011, O.U.G. nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
recuperarea reducerilor salariale și ale O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-
bugetare; 
              În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi  art. 45 din Legea nr.215/2011, 
privind administrația publică locală, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Organigramei şi Statelor de funcŃii ale 
activităŃilor finanŃate de la bugetul local şi activităŃilor autofinanŃate, pentru anul 2013,  conform 
anexelor  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului Controlul LegalităŃii, Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu şi 
Contencios Administrativ al Prefecturii JudeŃului Timiş ; 

- Serviciului AdministraŃie Publică Locală, Integrare Europeană și Relații 
Internaționale, Relații Publice; 

- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane. 
 

Nr. 104/ 25.07.2013             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  

                            Meszaros Stefan 

                                

      CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR, 

     NiŃoi Ionel 



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

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei pentru anul 2013 la Spitalul Dr. 

Karl Diel Jimbolia  

 

      Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 5385 din 22 iulie 2013 al serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei pe anul 2013 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

łinând cont de prevederile art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului 
de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituŃiile şi autorităŃiile publice din subordine, 
sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului sau a ministerelor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (3) lit. „b”, alin. (6) lit.  ''a'' şi  
art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă modificarea Organigramei, pentru anul 2013, la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului - 
judeŃul Timiş ; 

- Conpartimentului administraŃie publică locală; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 

- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

-  
Nr.105/ 25 iulie 2013             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  

                           Meszaros Stefan   

    

      CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR, 

     NiŃoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA  
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 
 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5585 din 22.07.2013 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajare Teritoriului, prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele 
imobile din oraşul Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

din oraşul Jimbolia, după cum urmează : 
              1. Trecerea în domeniul privat şi prima înregistrare în carte funciară a imobilului identificat 

cu nr. Topo. A 10086  Jimbolia; 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul 
Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

 
 
Nr.  106     din 25 iulie 2013                PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          Meszaros Stefan 
    
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                          SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
                        
                        
 
 



 

 

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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 iulie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Meszaros Stefan. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează: d-l Kasa Ioan Tiberiu. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Gorgan Daniel 

vicemprimar şi d-l Niţoi   Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia participă: d-şoara Cîrlig Daniela – manager,  

d-na Buciuman Adriana – contabilă şi d-l Dr.Costea – director medical. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 184 din 17.07.2013. 
 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul situat în Jimbolia, 
str. Gh Doja nr.21/A, în suprafaţa de 450 mp, propus spre vânzare. 

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat situat în 
Jimbolia, str. Gh Doja nr. 21/A, în suprafaţa de450 mp. 

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul  diferenţă, propus 
spre vânzare ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş, situat în Jimbolia, str. Vasile Alexandri 
nr. 16, în baza Legii 112/1995. 

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului ce aparţine de locuinţa 
situată  în Jimbolia, str. Vasile  Alecsandri nr. 16. 

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării terenului 
din str. Ion Slavici nr. 100,  în suprafaţă de 450 mp, pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală. 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului 
Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de oportunitate în vederea Dezvoltării unui 
Complex de prelucrare industrială a cânepei. 

8. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu pentru Dezvoltarea unui Complex 
de prelucrare industrială a cânepei. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei terase pe domeniul public, str. 
Republicii nr.20/A 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii a halei de 
producţie ce a aparţinut fostei fabrici de cânepă din oraşul Jimbolia. 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2013. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii din bugetul local pe trimestrul 2, anul 2013.
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării organigramei şi Statelor de 
fucţii pe anul 2013. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării organigramei şi Statelor de 
fucţii, a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia,  pe anul 2013. 
 15. Raportul de activitate pentru semestrul 1/2013, aferent  Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
      16. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
      17. Probleme ale Primăriei. 

      18. Diverse        

 
 

                                                        PLUS LA ORDINEA DE ZI  
    1. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia  

 
 
Conform Hotărârii nr. 80 din 12.06.2013 preşedinte de şedinţă este d-l consilier Meszaros Stefan. 

D-l Meszaros supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Meszaros supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Meszaros supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 20 iunie 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
            D-l Meszaros supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 10 iulie 2013 care se 
aprobă cu  unanimitate de voturi. 

       
       
      D-l Postelnicu – doreste o modificare în ordinea de zi şi roagă pe cei prezenţi să  permită 

prezentarea raportul de activitate a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.  
      Toată lumea este de acord. 
      D-l Meszaros dă cuvântul d-şoarei Cîrlig.  

D-şoara Cîrlig  – prezintă cele 8 puncte din raportul de activitate. 
D-na Buciuman – prezinta situaţia financiară ale celor 8 puncte din raport. 
D-l Toth – intreabă de ce pe acel spaţiu verde sunt parcate nonstop 2 autoturisme. 
D-l Postelnicu – spune că probabil din cauza şantierului existent, am facut o adresa în scris şi 

sperăm că rezolva problema. 
D-l Costea – spune că problema este din cauza puţinelor parcări din centrul oraşului, iar 

medicii cand vin la ambulator în funcţie de program, parcările sunt ocupate parţial de angajaţii noştri iar 
restul ale comercianţiilor care au de rezolvat cate ceva şi practic nu ai unde să laşi maşina. Probabil că 
odată se va rezolva şi această problemă.   

D-şoara Cîrlig  – spune că a fost marţi la o videoconferinţă la care a participat Ministrul 
sănătăţii Nicolaescu, care ne solicită până la data de 15 august un plan de restructurare a spitalului astfel 
încăt să ne încadrăm în bugetul actual a spitalului, ce este imposibil. 

D-l Costea- intervine şi relatează că la întălnirea cu noul preşedinte al casei naţionale de 
asigurari de sănătate a spus să stăm liniştiţi, că se va face o rectificare bugetară ca în fiecare an, la un 
nivel de finanţare minim. Sunt spitale care la ora actuală sunt finanţate matematic la un nivel minim. 
Dacă ne găndim la situaţia noastră şi ne gădim la suma minimă, este foarte dificil să acoperim toate 
costurile, dacă privim bugetul nostru de acuma care expiră în octombrie, nu avem ce discuta. 

D-şoara Cîrlig – spune că bugetul actual este contractat la nivelul sumei minime şi este 
imbosibil să nu primească rectificare de buget pe trimestrul 4, cu prive la restructurările care urmează d-
l ministru a menţionat să dezvoltăm în ambulatoriu servicile prespitaliceşi, deoarece pentru spitalizările 
continue anul vitor vor fi bani şi mai puţini. Probabil o să refacem bugetul, singura variantă ar fi salarile 
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şi ce priveşte materialele ,, DUMNEZEU CU MILA,,. 
D-l Postelnicu – să vedem ce se va întămpla, în această situaţie suntem şi noi, cu plafonul de 

salarii descoperit, aşa a fost bugetul făcut, este clar că se stia de criza economica dar nun e aşteptam la o 
asemenea inflaţie. 

D-l Costea – aduce la cunoştinţă că toate spitalele sunt în aceiaşi situaţie. 
D-şoara Cîrlig – informează ca până la sfârşitul lunii septembrie urmează să apară un cadru 

legislativ prin care si primariile vor contribui la taxele spitalicesti ,deoarece 50% din pacientii nostri 
sunt  din alte localitati. 

D-l Gorgan – intervine fiind vorba de 2 persoane din acelaşi partid din care face parte şi spune 
că este foarte apropiat de d-l Buşoi şi are posibilitatea de a-l invita la Jimbolia pentru a discuta mai 
amănunţit  despre situaţia noastră la o masă rotundă. 

D-l Costea – spune că ar fi extraordinar.      
 
D-l Meszaros trece la ordinea de zi şi prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi 

completării organigramei şi Statelor de fucţii, a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia,  pe anul 2013. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.105 
 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 

situat în    Jimbolia, str. Gh Doja nr.21/A, în suprafaţa de 450 mp, propus spre vânzare. 
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 Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 94 

 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului înscris 

în C.F. nr. 402488 Jimbolia, în suprafaţă de 450 mp, situat în Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 
21/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 Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 95  
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D-l Meszaros prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru diferenţa 
de teren, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii 
112/1995, situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 16, înscris în C.F. nr. 401321 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 Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 96  

 
D-l Meszaros prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a diferenţei de 

teren, situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 16, înscris în C.F. nr. 401321 Jimbolia, către 
d-na Hegheduş Helen. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 97 

 
D-l Meszaros prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării terenului din str. Ion Slavici nr. 100,  în suprafaţă de 450 mp, pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală. 

 
D-l Niţoi – intervine şi spune că această hotărâre nu se discută, deoarece nu s-au făcut 

documentele necesare 
D-l Meszaros – întreabă de ce se mai trec în ordinea de zi. 
D-l Niţoi – precizează că ordinea de zi trebe rezolvată cu mult inainte iar la acel moment nu 

deţine toate C.F.- urile şi nu deţine situaţia juridică la zi,  menţionează că se aduc cu 3-4 zile inainte de 
ziua sedinţei si atunci se poate vedea situaţia juridică reală a acelui teren.  

D-l Maszaros trece la punctul următor din ordinea de zi. 
 
 

        D-l Meszaros prezintă referatul privind prelungirea valabilit ăţii Planului Urbanistic 
General al oraşului Jimbolia.  

         D-l Tinei – avizul nostru a fost de principiu dar  a-m dorii totuşi o lămurire din parte d-lui 
secretar sau din partea d-lui Gain cu privire la situaţia planului urbanistic, cel din 1999 din 2008 sau cel 
din 2013. 

         D-l Niţoi – cred că este vorba de cel din 1999, care tot s-a prelungit, altul nu avem si la ora 
actuală se lucrează la el, firma a dat faliment, s-a luat legatura cu ei si ne tot pasează la alti 

         D-l Tinei – întreabă ce este cu teimeiul legal menţionat în referat 
         D-l Niţoi – spune că există o ordonanţă care spune că planul urbanistic general se poate 

prelungii dar nu mai tărziu de 30 decembrie 2015, pentru asta trebuie un PUG, iar fară PUG nu se poate 
lucra şi menţionează faptul că situaţa nu este numai la  nivel local ci la nivel de ţara. 

         D-l Tinei- avem un plan din 11.02.1999 care a fost aprobat şi avizat de consiliul judeţean peun 
termen de 10 ani. 
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         D-l Postelnicu intervine şi spune ,, da, este vorba de PUG din 2000 cu care lucrăm, celălalt din 
2008 a fost preluat de IPROTIM, societate este desfintată şi este în procedura de insolvenţă. În 
intervalul de un an, am avut mai multe vizite de la diferiţi lichidatori judiciari, care ne-au promis au 
garantat că vor finalize PUG, în paralel noi am depus documentaţia pentru a înainta în instanţă şi a ne 
relua lucrările achitănd lucrările la zi efectuate de dumnealor, ca să finalizăm odată, dar deocamdată 
suntem în litigiu. 

D-l Tinei – precizează ca în afară de cel avizat de consiliul judeţean în 2000 pe 10 ani, adică 
valabil până în 2010, consiliul local anterior, a dat o hotărâre de prelungire în 2008, conform legislaţei 
în vigoare la acea vreme pe termen nelimitat, iar anul trecut a apărut ordonanţa de urgenţă care 
limitează prelungirea cu 3 ani, despre care se discută. 

D-l Niţoi – spune că aşa este. 
D-l Tinei – întreaba dacă au mai fost valabile cele 2 hotărâri, dacă PUG nu a fost actualizat.          

D-l Niţoi – dacă în mod exspres nu s-a obrogat acea hotărâre sau nu a existat o lege care să interzică 
prelungirea, a rămas valabilă, s-a instalat sinedie, ca o înţelegere tacită. 

D-l Gorgan – art. 2 din OUG 85 din decembrie 2012, spune clar, dacă există un PUG întocmit 
inainte de 2000, atunci se poate relungi pâna la 30.12.2015, noi l-am avizat în 04.04.2000, înseamnă că 
funcţionăm după acel articol si putem beneficia de această ordonaţă. 

D-l Tinei – noi cei de la comisia de urbanism am vrut să ne lămuriţi cu situaţia, că să ştim 
exact situaţia terenurilor despre care se discută in şedinţe consiliului local, nu să ne luaţi de păcălici, 
sau dat terenuri şi ştiti bine la care mă refer care a fost atacat în contencios, noi nu avem de unde să 
ştim, noi luăm de bun juridic ce ni se dă, dar avizul nostru poate să fie penal si atunci ca să nu fim 
acuzaţi noi, am dorit o situaţie reală a PUG-ului, mai exact a terenurilor de care discutăm şi le aprobăm 
în consiliu. 

D-l Gorgan spune că a pus la dispoziţie comisiei de urbanism PUG, şi situaţia a fost 
clarificată. 

D-l Prcsina – spune că conform legislaţiei în vigoare în 2008 sa prelungit PUG cu 3 ani, ce se 
întămlă cu  perioada între 2011 şi 2013, aicea nu s-a înţeles şi   există  o discrepanţă de perioade, este 
vorba de perioade unde există un neclar şi am pus problema hotărârilor care au fost aprobate în acea 
perioadă, sunt valabile sau nu. 

D-l Postelnicu – repet, actualizarea PUG este o lucrare foarte stufuasă, societatea care se 
ocupă de actualizarea lui ne minte pe faţă şi ne duc de nas, noi încercăm din răsputeri să finalizăm cât 
mai rapid acest capitol. 

D-l Prcsina – suntem de acord cu ce spuneţi, am înţeles statusul, dar întrebarea mea este ,, 
activitatea PUG în perioada 2011-2013 a fost legală sau nu’’, idea este că noi prelungim ceva ce a fost 
deja prelungit cu termenu legal, aici apare discrepanţa de timpi, atunci am pus problema dacă putem să 
prelungim, şi iarăşi să prelungim până în 2015. 

D-l Postelnicu – da, că şi legislaţia până atunci te lasă să funcţionezi pe PUG pe care-l deţi,  
bineînţeles că toate lucrările şi operaţiunile executate în aceşti 6-7 ani, vor fi menţionate în PUG cel 
nou, binenţeles ţinând cont de restricţiile inpuse de cel vechi. 

D-l Niţoi- spune că până în 2011 există legalitate, iar pentru perioada 2011 – 2013 a existat 
vid legislativ, se ştia situaţia şi trebuia scoasă o lege, noi poate am fost preventivi şi din greşeală nu am 
respectat cei 3 ani, am prelungit pe terman nelimitat, deoarece nu poţi face nimic fără PUG.     

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

se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR. 98 
 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind emiterea avizului de oportunitate în vederea 

Dezvoltării unui Complex de prelucrare industrială a cânepei. 
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 Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 99 
 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind emiterea avizului de principiu pentru 

Dezvoltarea unui Complex de prelucrare industrială a cânepei. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează negativ proiectul de hotărâre 

până la prezentarea tehnologiei de prelucrare a cânepei.  
D-l Gorgan – nu vreau să influenţez negative discuţia, noi suntem deschişi să primim orice 

investitor străin care investesc în oraş şi crează locuri de muncă, dar ceace nu ştim noi este cu ce se 
ocupă mai exact această fabrică, ceace ştiu eu este că de la agricultură păna la prelucrarea cănepei se 
folosesc chimicale, istoria oraşului spune că acum 50 ani, fabrica de cânepă polua foarte mult, drept este 
că nu se poate compara tehnologia de atunci cu cea de astăzi, dar părerea mea este să acordăm cu toţii 
un vot pozitiv pentru aceste avize, dar dacă nu vin cu o prezentare amănunţită şi exactă ce ce vrea să 
facă  până la momentul concesionării terenului, să nu mergem mai departe. Repet ,,nu vreu să influenţez 
negativ pe nimeni’’. Sunt nişte avize pe care poate le are nevoie pentru documentaţia de finanţare sau 
poate în altă parte. 

D-l Postelnicu – eu personal am văzut proiectul şi vă spun că poluarea chimică nu există, pe de 
altă parte nici mediul nu ar aproba ceva ce poluează, este vorba de transformarea cânepei în 3-4 
sortimente unde se exfoliază cânepa se trage fibra şi se presează la cald, deci nu are treaba cu poluarea. 

D-l Prcsina- intreabă dacă are legătură cu balta cânepei 
D-l Postelinu spune că este de la şosea în dreapta spre calea ferată, nu are treabă cu balta. 
D-l Prcsina – dar este foarte aproape de zona bălţilor şi dacă în procesul tehnologic se 

foloseşte apa, este clar că suntem îngrijoraţi de poluarea apei, să ţinem cont şi de faptul că zona bălţiilor 
este folosită de Jimbolieni ca zonă de recreere şi agrement, dacă dorim să facem o zonă industrială este 
clar că populaţia oraşului va merge în Ungaria la ştrand, intrebarea mea este, chiar nu se poate merge pe 
zona de turism, să creem ceva frumos şi plăcut pentru cetăţeni. 

D-l Gorgan spune că este un simplu aviz , unde va conta şi se poate interveni este la 
concesionarea terenului. 

D-l Toth întreabă dacă în teren este inclusă şi balta cânepei. 
D-l Postelnicu spune că este vorba de un teren din incinta fostei fabrici de cânepa care nu 

include şi balta şi precizează că este vorba de o investitie de 8 milioane de euro, 60 locuri de muncă, 
zilnic intră o tonă de materie şi iasă tot o tona, nu se dejectează nimica. 

D-l Ciuciulete – spune că ar fi o prostie să nu aprobe avizul de oportunitate, ca societatea să 
continue demersurile necesare, binenţeles că la solicitarea concesiuni a terenului putem solicita toate 
datele necesare. 

D-l Pop spune că este necesar să vină investitor în oraşul nostru, dar acest investitor la orice 
bancă sau finanţator s-ar duce, I se solicită studiul de fezabilitate şi se  întreabă, de ce nu putem avea şi 
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noi acces la studiul de fezabilitate, indiferent cât de subţire este dosarul. 
D-l Postelnicu spune că a discutat cu reprezentanţii şi transmite exact cele spuse de ei, că nu 

poluează deloc. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre cu 

condiţia de a prezenta la concesionarea terenului, toate datele referitoare la tehnologie pe care o aplică. 
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 tot cu codiţia propusă de d-l Ciuciulete şi nu la urmă acordul de mediu. 
D-l Niţoi – nu cunosc investitorii, dar este o mettoda veche, să vină investitorul cu 2 hârtii şi 

solicită 2-3 Ha teren, au fost multe firme care au luat aşa terenul şi nu au făcut nimic, în principiu nici 
eu nu sunt de acord şi nu este normal să vină cu două hârtii, dar pe dealtăparte în 1996 au fost invinuiţi 
un primar şi un consiliu local, că au scăpat pe acei investitori care au plecat la Sânnicolau Mare, nu a 
fost aşa, dar a fost mare zarvă pe chestia asta, de acea spun că ar fi mare pacat dacă aceţti oameni sunt 
serioşi şi chiar vor să facă un bine oraşului să nu le dăm o şansă. 

D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi pentru, se 
abţine d-l Meszaroş, înpotrivă d-l Tinei şi d-l Prcsina  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 100 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind aprobarea amplasării unei terase pe domeniul 

public, str. Republicii nr.20/A 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei întreabă, dacă nu cumva este pe domeniul public acel teren pe care se află acel 

spaţiu. 
D-l Postelnicu spune că a solicitat un extras C.F. şi va revenii cu lămuriri. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care este înpotriva proiectului 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 Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi pentru, 3 

abţineri d-l Pop, D-l Tinei şi D-l Gorgan  şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 101 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind privind aprobarea scoaterii la l icitaţie în vederea 

închirierii a halei de producţie ce a aparţinut fostei fabrici de cânepă din oraşul Jimbolia. 
D-l  Niţoi intervine şi spune că solicitantul a retras cererea. 
 
 
D-l Meszaros prezintă referatul  privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local pe anul 2013. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 102 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind aprobarea bugetului institu ţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe trimestrul 2, anul 2013. 
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D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 103 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării 

organigramei şi Statelor de fucţii pe anul 2013. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 104 
 

   D-l Postelnicu prezintă raportul de activitate intocmit de d-na Paudics, referent în cadrul 
Serviciului Social  privind dinamica asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav adulte şi 
minore. 

D-l Postelnicu revine la discuţia purtată de la punctul 9 şi spune că din extrasul C.F. reiese 
faptul că este proprietate personală a celui care dezvoltă afacerea, terenul este de 24 mp 

 
 
D-l Meszaros prezintă referatul privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele 

imobile din oraşul Jimbolia  
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei spune că, conform schiţei este vorba de o baltă cu stuf 
D-l Postelnicu precizează că este vorba de un teren arabil care se află în dreapta căii ferate, în 

spatele cântarului. 
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 Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 106 
 
 
 

 
 
 

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei economice: 
D-l Ciuciulete – spune că, săptămâna trecută a fost un cetăţean de la un O.N.G, care a filmat şi 

fotografiat zona bălţilor, printe altele a spus că doreşte să întroducă o baltă în circuitul de concursuri 
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naţionale şi internaţionele de pescuit la crap, la care se alocă sume semnificative de bani. Aceste 
concursuri de pescuit vor fi difuzate pe canlut TV- Discovery. 

D-l Postelnicu – este vorba de o asociaţie de pescari care a realizat un asemenea proiect undeva 
lîngă localitatea Gizela si ca au investit în jur de 200.000 – 300.000 euro, acelaşi lucru doreşte să facă şi 
la Jimbolia. Am discutat cu d-l Ciuciulete şi am ajuns la concluzia că balta cânepei este cea mai ideală, 
este lîngă şosea, probabil că va fi îngradită şi păzită. Primul pas a fost facut, acuma aşteptăm să vină 
oferta şi un proiect concret din partea lor. 

D-l Toth întreabă dacă este vorba de o singură baltă. 
D-l Postelnicu răspunde cu da şi menţionează că o dată pe an se va organiza concursul, iar pe 

restul periodei se va pescui cu taxă pe zi. 
Din partea comisiei de cultură: 
D-na Ferescu  - avem o nelămurire cu privire la acoperişul de la biserica katolică, in-tro şedinţă 

anterioară s-a discutat de o finanţare, dacă se ştie cum a rămas situaţia, acuşi vine iarna şi biserica nu are 
acoperişi. 

D-l Postelnicu – chiar ieri am discutat cu d-l parinte şi am gasit o soluţia legală, nu cum au 
procedat alte primării prin emiterea unor hotărâri şi direcţionarea  sumelor strict pe cheltuite de lucrări,  
în schimb putem vira sumele necesare unui ONG, pe baza unui contract, care este inplicat direct în 
această lucrare. Aşteptăm rectificarea bugetului a guvernului, a Consiliului Judeţean, după care 
procedăm şi noi la rectificarea bugetului local. 

Din partea comisiei sociale: 
D-l   Bîcă – spune că intersecţia Stefan cel Mare şi Spre Nord uneşte cinci străzi, asigură 

legătura cu oraşul Deta şi este foarte circulată şi deteriorată la ora actuală, ar fi bine pentru viitor, să se 
facă un sens giratoriu. 

D-l Postelnicu spune că este un stalp care încurcă, dar se va discuta despre propunerea asta, doar 
că pe str. Spre Nord se va reface complet infrastructura până la toamnă, de acea nu s-a mai investit. 

D-l Bîcă spune că este o intersecţie foarte strâmtă. 
D-l Postelnicu – da ştiu şi sper să găsim soluţia optima pentru acea intersecţie. 
Din partea comisiei de urbanism:  
D-l Tinei – revin cu rugămintea ca punctele din ordinea de zi, care nu conţin documentele 

necesare să nu mai fie trecute în ordinea de zi sau spre aprobare comisiilor de specialitate, în lipsa 
materialelor necesare din mapă, comisia nu va mai acorda avizul favorabil, adică nu va trece de comisie.    

 
Se trece la Probleme Primăriei : 
D-l Postelnicu aduce la cunoştinţă că d-l  Mihaila a depus demisia din funcţia de consilier, 

deoarece urmează a se mută din localitate şi conform legislaţiei în vigoare nu mai are dreptul de a deţine 
această funţie, o să discutăm la nivel de partid şi o să facem demersurile necesare pentru a-l înlocui pe 
d-l Mihaila Timotei. 

D-l Meszaros ia act de demisia d-lui Mihăilă Timotei şi propune consiliului local adoptarea unei 
hotărâri în acest sens. 

D-l Timotei mulţumeşte tutor pentru sprijinul acordat până în prezent şi doreşte tuturor sănătate 
şi succes în continuare. 

Se trece la Diverse: 
D-l  Toth spune că pe str. Spre Nord, unde se află sediul APIA, se blochează foarte des traficul, 

parcările sunt terminate, dar trebuie amplasat un indicator, cu ,,staţionare interzisă’’. 
D-l Postelnicu – repet faptul că vom găsii soluţia optimă pentru a rezolva această problemă, 

întradevăr cînd se depun acele documente pentru subvenţii către APIA, este greu de circulat şi strada 
îngustă, mai există şi acel stălp, dar o vom rezolva în vitorul apropiat.  

D-l Prcsina-mulţumeşte executivului pentru drumurile asfaltate şi grija acordată bicicliştilor, dar 
menţionează că ar trebui acordată o atenţie şi pietonilor şi anume o problema cu care ne confruntăm de 
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ani de zile ,,căini vagabonzi’’. Au fost cazuri recente, când în centrul oraşului au fost muşcaţi inclusiv şi 
copiii. 

D-l Postelnicu aprobă faptul că este o problemă reală şi menţionează că de când s-a prăpadit d-l 
Dr. Hluşcu, a cam încetat eceastă activitate, chiar măine se discută cu o firmă din Timişoara să se facă o 
razie la nivel de oraş,  să vedem  ce implică costurile, după care trecem la negocieri şi sperăm la o sumă 
cât mai mică. 

D-l Nicorici spune că în faţa fostei societăţi Jim-apaterm, este un stălp din beton care atârnă în 
nişte sârme, probabil a fost lovit de o maşină. 

D-l Postelnicu spune că au fost anunţaţi cei de la Renel, care o să înlocuiască probabil acel stălp. 
D-l Tabeică aduce la cunoştinţă faptul că oraşul este plin de vânzători ambulanţi veniţi din alte 

parte, care sunt amplasaţi exact în faţa magazinelor şi aşa afacerile comercianţiilor din oraş merge prost 
şi propune să nu se aprobe autorizarea vânzătorilor ambulanţi de a vinde diferite produse pe domeniul 
public. 

D-l Postelnicu spune că au fost autorizaţi trei vânzători, care au voie să vândă exclisiv numai 
lubeniţă.   

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Meszaros 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,  
     Meszaros Stefan 
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