
           ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMI Ş 

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

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 
 

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

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
 
D-l Corneanu Constantin se alege preşedinte de şedinŃă pentru  o 

perioadă de 2 luni. 
 
 
 

Nr.  107 din  29 august 2013 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Corneanu Constantin 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            NiŃoi Ionel 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-lui Mihăilă 
Timotei şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
Partidului Democrat Liberal, în cadrul Consiliului Local Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5711 din 26.08.2013 al primarului oraşului Jimbolia 

prin care se propune încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-lui Mihăilă 
Timotei şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului 
Democrat Liberal, în cadrul Consiliului Local Jimbolia; 
   Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a”, ale art. 10 şi art. 12 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului d-lui  

Mihăilă Timoteil, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din 
partea Partidului Democrat Liberal. 

 
Art. 2 . – Se  declara vacant un post de consilier local pe lista Partidului  

Democrat Liberal, în cadrul Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 

Art.3.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeŃului Timiş ; 

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- D-lui Mihăilă Timotei. 
 

Nr.  108 / 29 august 2013             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
                                 Corneanu Constantin 
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
 
 privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Ciofiac Ioan 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea nr. 108/ 29 august 2013 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier al d-lui Mihăilă Timotei şi declararea ca vacant a unui post de 
consilier local, pe lista Partidului Democrat Liberal, în cadrul Consiliului Local 
Jimbolia şi raportul comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de 
consilier pentru d-l Ciofiac Ioan; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) şi art.45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-l Ciofiac Ioan în 

Consiliul Local al oraşului Jimbolia. 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului  pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală, Integrare Europeană şi 
RelaŃii InternaŃionale, RelaŃii Publice; 
- d-lui Ciofiac Ioan 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L. pe anul 2013 
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 6285  din 27 august 2013 al serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta SRL pe anul 2013; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 - 8 care fac parte integrantă din hotărâre. 

  
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraŃie publică locală , integrare europeană şi 
relaŃii internaŃionale, relaŃii publice ; 

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

 
 
Nr. 110    din  29 august 2013                PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                                                                       Corneanu Constantin 
          
 
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6035 din 27.08.2013 al Serviciului buget contabilitate prin care 

se propune aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 174 alin. (5) al Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăŃii şi prevederile Cap. III, pct. 2, lit. c din HG nr. 562/2009 privind aprobarea 
strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate; 

łinând cont de avizul favorabil al Ministerului SănătăŃii - DirecŃia organizare şi 
politici salariale; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea structurii organizatorice a Spitalului 

Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează:  
1. Se completează structura spitalului cu:  

- “Cabinet diabet zaharat, nutriŃie şi boli metabolice”. 
2. Se completează structura Ambulatoriului integrat al spitalului cu cabinet în 

specialitatea: 
- “Cabinet cardiologie”. 

 
 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, integrare europeană şi relaŃii 
internaŃionale, relaŃii publice; 

- Biroului Social; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 6148 din 20.08.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării a două posturi 
vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii 
şi prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa data de 1 
ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de 
specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul 
sanitar; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, art. 45 şi art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se aprobă transformarea a două posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia, după cum urmează: 

- un post vacant, din asistent medical farmacie, poz. 124 din Statul de funcŃii , 
în registrator medical, pe o perioadă de 6 luni, până la data de 01.03.2014. 

- un post vacant, din îngrijitoare, poz. 74 din Statul de funcŃii , în registrator 
medical, pe perioadă nedeterminată.. 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor prevăzute la art. 1. 
 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, integrare europeană şi relaŃii 
internaŃionale, relaŃii publice; 

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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6398 din 28.08.2013 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 

administraŃiei 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.III 
VENITURI – TOTAL        4.187,40 
1. Impozit pe profit de la agenŃii economici    01.02.01         9,00 
2. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit  04.01.04     103,00 
3. Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor 
    descentralizate       11.02.02     - 75,00 
4. Sume defalcate din TVA pentru echilibrere   11.02.06     - 34,00 
5. Alte impozite şi taxe      18.02.50         2,00 
6. Venituri din concesiuni şi închirieri    30.02.05       71,00 
7. DonaŃii şi sponsorizări      37.02.01       44,00 
8. SubvenŃii de la BS pt. derularea proiectelor finanŃate din FEN 42.02.20  1.619,40 
9. Fondul European de Dezvoltare Regională   45.02.01  2.448,00 
CHELTUIELI – TOTAL        4.187,40 
1. Autorit ăŃi publice       51.02                - 53,00  
 - cheltuieli de capital      51.02.70             - 53,00 
2. Alte servicii publice generale     54.02       52,00 
 - cheltuieli de capital      54.02.71      52,00 
3. ÎnvăŃământ       65.02       25,00 
 - cheltuieli de personal     65.02.10    - 75,00 
 - bunuri şi servicii      65.02.20    100,00 
4. Cultura, recreere şi religie     67.02       95,00 
 - bunuri şi servicii      67.02.20      55,00 
 - cheltuieli de capital      67.02.71      40,00 
5. LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publica    70.02         1,00 
 - cheltuieli de capital      70.02.71        1,00 
6. Transporturi       84.02  4.067,40 
 - proiecte cu finanŃare din FEN    84.02.56 4.067,40     

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  InstrituŃiei  
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

 
  

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6414 din  28 august 2013 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

după cum urmează : 
 

- La Cap. A – Lucr ări în continuare, se suplimentează punctul 7 – ÎmbunătăŃirea calităŃii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul de 
ameliorare Jimbolia, cu suma de 40 mii lei, rezultând un total Cap. A de 620 mii lei. 

- La Cap. B – Lucrări noi  se suplimentează punctul 3 – ReparaŃii sediu SPCLE Jimbolia cu 
suma de 52 mii lei, se reduce punctul 4 – ReparaŃii sediu primărie cu suma de 64.30 mii lei, 
se suplimentează punctul 8 – Alee pavată cu podeŃ în Str. Constantin Brâncoveanu cu 1 mie 
lei, rezultând un total Cap. B de 1.148,70 mii lei  

- La Cap C – Dotări – se suplimentează punctul 4 – LicenŃă programe SOFT cu suma de 11,30 
mii lei, rezultând cu total Cap. C de 660 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2.440 mii lei. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraŃie publică locală, integrare europeană şi relaŃii 
internaŃionale, relaŃii publice; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituŃiilor publice finanŃate din venituri  

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

Văzând referatul nr.6036 din 27 august 2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului instituŃiilor publice 
finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii din bugetul local pe anul 2013; 

 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii şi  
subvenŃii din bugetul local pe anul 2013, după cum urmează: 
                                                                                               -mii lei- 
 
         COD  TRIM III 
VENITURI – TOTAL          3,00 
1.Venituri din contractele încheiate cu direcŃiile de sănătate  
    publică din sume alocate din veniturile proprii ale Minis- 
    terului SănătăŃii        331031   3,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL          3,00 
1. Sănătate        6610    3,00 
 - bunuri şi servicii      661020   3,00 
  
   

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

normative şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului -  judeŃul 
Timiş ; 

- Serviciului administraŃie publică locală, integrare europeană, relaŃii 
internaŃionale, relaŃii publice ; 

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-     DGFP Timiş. 
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    CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea numărului stradal „56/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea doamnei Strug Lavinia, situat pe str. Ion Vidu 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6038 din 27.08.2013 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal  
„56/A str. Ion Vidu”  – pentru imobilul aflat în proprietatea d-nei Strug Lavinia , 
înscris în CF nr. 400882 Jimbolia, nr. topo. 400882-C1; 

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 atribuie numărul stradal „56/A str. Ion Vidu”  – pentru 

imobilul aflat în proprietatea d-nei Strug Lavinia, cuprins în CF nr. 400882  Jimbolia, 
nr. topo. 400882-C1. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ, InstituŃia Prefectului – JudeŃul Timiş 

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- D-nei Strug Lavinia. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea închirierii, a spaŃiului 
cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, situat în Jimbolia, str. Lorena, nr. 5 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5423/02.08.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii 
pentru o perioadă de 4 ani, a spaŃiului cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, situat în 
Jimbolia, str. Lorena, nr. 5; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaŃie publică,  în vederea închirierii, 

pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, a spaŃiului situat în Jimbolia, 
str. Lorena, nr. 5, pentru desfăşurarea de activităŃi sanitar veterinare. 

Art. 2. - SpaŃiul menŃionat la art. 1  se află în domeniul public al oraşului 
Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii 
proprietari. 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind radierea dreptului de administrare operativă directă a Spitalului 
orăşenesc Jimbolia asupra imobilelor şi a terenurilor aferente acestora, 
situate în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5829 din 30.07.2013  al Serviciului urbanism şi  

amenajarea teritoriului, prin care se probune radierea dreptului de administrare operativă 
directă a Spitalului orăşenesc Jimbolia asupra imobilelor şi a terenurilor aferente acestora, 
situate în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9;  

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă radierea dreptului de administrare operativă directă a  

Spitalului orăşenesc Jimbolia asupra imobilelor şi a terenurilor aferente acestora, situate în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9, înscrise în CF 403047 Jimbolia şi CF 403047-C1 
Jimbolia. 

 

Art. 2. – Imobilele prevăzute la art. 1 fac parte din domeniul privat al oraşului 
Jimbolia şi sunt libere de sarcini.  

 
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; 
- OCPI Timiş. 

  
 
Nr.  118      din 29 august 2013                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                   Corneanu Constantin 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      NiŃoi Ionel 
 
 
 



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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5782 din 30.07.2013 al Serviciului Urbanism prin care se  

propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare, întocmit de S.C. SAUROCAD 
S.R.L., pentru terenul, situat în intravilan, în suprafaŃă de 8038 mp, cuprins în C.F. 402586 şi CF nr. 
402554, propus spre vânzare, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia ;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul, situat în intravilan, în  
suprafaŃă de 8038 mp, cuprins în C.F. 402586 şi CF nr. 402554, propus spre vânzare, ce urmează a  
fi vândut proprietarilor construcŃiilor, după cum urmează: 

 
Adresa 

terenului 
Nr.
crt. 

Denumirea 
Concesiona

- 
rului 

 Obiectivul 
construit 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii 

rap. de eval. 
întocmit de 

S.C. 
SAUROCAD 

S.R.L. 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf 
teren 
cocesi
onat 
(mp) 

Total Valoarea 
terenului    

(lei) 
la care se 

adaugă TVA 

Jimbolia, 
zona Cânepie 

402586 A 
10077/2 

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

Anexă şi 
platformă 
betonată 

402554 F 
10078 

20.03.2013 D 2.038 

 
 

8038 

 
 

145.100 lei 

  Art. 2.  – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 55/05.04.2013 
se abrogă. 

Art. 3. – 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 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
 
    Nr.  119      din 29 august 2013                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                          Corneanu Constantin 

 
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, înscris în CF nr. 4402586 şi CF nr. 402554 , în suprafaŃă de 
8.038 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 2289 din 30.07.2013  al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii S.C. CAN -LEO S.R.L., în calitate de 
concesionar, prin care se propune vânzarea, fără licitaŃie publică, a suprafeŃei de teren de 
8.038 mp cu preŃul de 145.100 lei (4,07 euro/mp), la care se va adăuga TVA, conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 18.07.2013. 

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

Art. 2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 145.100 lei,   
(4,07 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, 
la data de 18.07.2013. 

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 concesionarului. 
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; 
- SC CAN – LEO  SRL. 

  
Nr. 120  din 29 august 2013                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                   Corneanu Constantin 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind demolarea imobilului şi anexelor situate în Jimbolia, strada Albinelor, 
nr. 42, înscris în CF nr. 403090 Jimbolia, nr. topo 729/c 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6378 din 27.08.2013 al Serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care  se propune  demolarea imobilului şi anexelor situate în Jimbolia, strada 
Albinelor, nr. 42, proprietatea Statului Român; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă demolarea imobilului şi anexelor situate în Jimbolia, strada 

Albinelor, nr. 42, înscris în CF nr. 403090 Jimbolia,  nr.topo. 729/c, proprietatea Statului 
Român. 

Art. 2. – Lucrările de demolare vor fi executate de către firma S.C .PEISAJ 
HOSTA S.R.L. – câştigătoarea licitaŃiei privind desemnarea firmei de întreŃinere a 
domeniului public şi privat al oraşului. 

Art. 3. – Materialele ce vor fi recuperate în urma demolării se vor folosi pentru 
repararea imobilelor din fondul locativ de stat. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative  şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefecturii – judeŃul 
Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L. 

 
 

Nr. 121      din 29 august 2013                         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
                   Corneanu Constantin 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind darea în folosinŃă gratuită Centrului Meteorologic Regional Banat - 
Crişana, a unei suprafeşe de 500 mp din sola A 203, pentru o perioadă de 20 de 
ani 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3625/26.08.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune darea în folosinŃă gratuită Centrului Meteorologic 
Regional Banat - Crişana, a unei suprafeşe de 500 mp din sola A 203, pentru o 
perioadă de 20 de ani; 
 łinând cont de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă darea în folosinŃă gratuită Centrului Meteorologic Regional  

Banat – Crişana, a unei suprafeşe de 500 mp din sola A 203, pentru o perioadă de 20 
de ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013. 
 

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 urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Centrului Meteorologic Regional Banat - Crişana 
 

 
Nr. 122 din 29 august 2013                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                                  Corneanu Constantin 
   
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 
Jimbolia, nr. cadastral 403162, în suprafaŃă de 450 mp, pentru construirea unei 
locuinŃe 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5576/22.07.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 
Jimbolia, nr. cadastral 403162, în suprafaŃă de 450 mp, pentru construirea unei 
locuinŃe; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaŃie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a terenului situat în Jimbolia, 
str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 Jimbolia, nr. cadastral 403162, în 
suprafaŃă de 450 mp, pentru construirea unei locuinŃe. 

Art. 2. - Terenul menŃionat la art. 1 se află în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii 
proprietari. 

Art. 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, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 

 
Nr. 123    din 29 august 2013                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
       Corneanu Constantin 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   NiŃoi Ionel  
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea concesionării, a 
terenului înscris în CF nr. 403216 Jimbolia, nr. cadastral 403216, în suprafaŃă 
de 36810 mp, pentru amenajare centru de depozitare mărfuri generale 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5569/27.08.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării, 
a terenului înscris în CF nr. 403216 Jimbolia, nr. cadastral 403216, în suprafaŃă de 
36810 mp, pentru amenajare centru de depozitare mărfuri generale; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaŃie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a terenului înscris în CF nr. 
403216 Jimbolia, nr. cadastral 403216, în suprafaŃă de 36810 mp, pentru amenajare 
centru de depozitare mărfuri generale. 

Art. 2. - Terenul menŃionat la art. 1 se află în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia, este situat în intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii 
proprietari. 

Art. 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, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 

 
Nr.  124   din 29 august 2013                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
       Corneanu Constantin 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliile de administraŃie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituŃiilor de 
învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.6384 din 28 august 2013 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. prin care se 

propune desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de 
administraŃie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi 
liceal din Jimbolia; 

łinând cont de adresa nr. 6752 din 26.08.2013 a Inspectoratului Şcolar JudeŃean Timiş; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9), art. 45 şi art 

115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. -  Se desemnează reprezentanŃii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile de 

administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, după cum urmează : 
• pentru învăŃământul preşcolar - d-l Gorgan Daniel. 
• pentru învăŃământul şcolar – D-na Ferescu Laura Mărioara; 

  - D-l Ciofiac Ioan 
  - D-l Gorgan Daniel 

• pentru învăŃământul liceal - d-l Barna Petru Ladislau; 
                                                - d-l Prcsina Iancu Constantin; 

                                          - d-l Kasa Ioan Tiberiu; 
Art. 2. -  Se desemnează reprezentanŃii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în comisiile  

formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, după cum 
urmează: 

• d-l Toth Gabor în Comisia de evaluare şi asigurare a calităŃii formată la nivelul 
instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia; 

• d-l Corneanu Constantin în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenŃei formată 
la nivelul instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din oraşul Jimbolia  

Art. 3. – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 145 din 12 
iulie 2012. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităŃii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul 
Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală ; 
- UnităŃilor de învăŃământ; 
- celor prevăzuŃi la art.1 

 
Nr.  125    din 29 august 2013                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                  Corneanu Constantin 
       

VIZAT, 
           SECRETAR, 
            NiŃoi Ionel 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind  atribuirea numărului stradal „98”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea S.C. AUTO EUROPA JIMBOLIA S.R.L., situat pe str. 
Calea Timişorii 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6334 din 28.08.2013 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal  
„98 str. Calea Timişorii”  – pentru imobilul aflat în proprietatea S.C. AUTO 
EUROPA JIMBOLIA S.R.L., înscris în CF nr. 403119 Jimbolia, nr. topo. 2435/2; 

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 atribuie numărul stradal „98 str. Calea Timişorii”  – pentru 

imobilul aflat în proprietatea SC AUTO EUROPA JIMBOLIA SRL, cuprins în CF nr. 
403119 Jimbolia, nr. topo.  2435/2. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ, InstituŃia Prefectului – JudeŃul Timiş 

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- SC AUTO EUROPA JIMBOLIA SRL. 
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    SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind acordarea dreptului de uz, superficie, servitute pe drumul de 
exploatare DE 90/1 din extravilanul oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. 
Enel DistribuŃie Banat S.R.L. 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 6407/28.08.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune acordarea dreptului de uz, superficie, servitute pe 
drumul de exploatare DE 90/1 din extravilanul oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. 
Enel DistribuŃie Banat S.R.L., pentru pozarea subterană a cablului de racord la 
ReŃeaua Energetică de DistribuŃie şi Sistemul Energetic NaŃional; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se acordă dreptul de uz, superficie şi servitute pe drumul de exploatare 
DE 90/1 din extravilanul oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. Enel DistribuŃie Banat 
S.R.L., pentru pozarea subterană a cablului de racord la ReŃeaua Energetică de 
DistribuŃie şi Sistemul Energetic NaŃional. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraŃie publică locală, integrare europeană, 
relaŃii internaŃionale, relaŃii publice;   

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- S.C. Enel DistribuŃie Banat S.R.L., 

 
 
Nr. 127  din  29 august 2013                   
                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
               Corneanu Constantin 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club 
Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS. 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul  6389  din 28 august 2013 al Serviciului social prin care se 

propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia Jimbolia  în parteneriat cu 
Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS care 
are ca scop asigurarea unui prânz cu transport la domiciliu, prin  intermediul unei 
firme de catering, pentru un grup de 25 persoane vârstnice din Jimbolia, care au 
venituri modeste, însă din cauza problemelor de sănătate nu pot să-şi asigure 
prepararea hranei zilnice; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 
45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia   în 
parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – 
WHEELS. 

Art. 2. –  Se alocă din bugetul local  suma de 20.000 lei pentru finanŃarea 
proiectului social MEALS – ON – WHEELS care se va derula în parteneriat cu Rotary 
Club Jimbolia. Suma de 20.000 lei se va asigura din bugetul local, capitolul 68.02 – 
Asigurări şi asistenŃă socială. 
 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, Integrare Europeană şi 
RelaŃii InternaŃionale, RelaŃii Publice; 

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
– Rotary Club Jimbolia 
 

Nr.  128    din 29 august 2013             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
                                 Corneanu Constantin 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 
NiŃoi Ionel 

 
 



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

HOTĂRÂRE 

privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu AsociaŃia Microregională 
Banat Ripensis de dezvoltare a localităŃilor în vederea reabilitării Bisericii 
Parohiale Romano Catolice din oraşul Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  6443 din 28.08. 2013  al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se 
propune asocierea Consiliului Local Jimbolia cu AsociaŃia Microregională Banat Ripensis de 
dezvoltare a localităŃilor în vederea reabilitării Bisericii Parohiale Romano Catolice din 
oraşul Jimbolia şi alocarea din bugetul local a resurselor financiare necesare implementării 
acestui proiect, în valoare de 50.000 lei; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă asocierea Consiliului Local Jimbolia cu AsociaŃia Microregională 
Banat Ripensis de dezvoltare a localităŃilor în vederea reabilitării Bisericii Parohiale Romano 
Catolice din oraşul Jimbolia. 
 Art. 2. - Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării acestui 
proiect, în valoare de 50.000 lei .  
 Suma de 50.000 lei se va asigura din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere 
şi religie. 

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 , Integrare Europeană şi 
RelaŃii InternaŃionale, RelaŃii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
 

 
Nr.  129     din 29 august 2013                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                        Corneanu Constantin 
      
  
                                              CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                    NiŃoi Ionel  
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 29 august 2013 în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinŃă: d-l Corneanu Constantin. 
Din cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 13. 
Absentează: D-l Kaba Gabor, d-l Nicorici Ilie, d-l Prcsina Iancu şi d-l Scrob Radu. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-na Stanciu Mihaela – în locul 

d-lui secretar. 
ŞedinŃa ordinară a fost convocată prin DispoziŃia Primarului nr. 269  din 21.08.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-lui Mihăilă Timotei 
şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Democrat Liberal, în cadrul 
Consiliului Local Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Ciofiac Ioan. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

pe anul 2013. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării  a două  posturi ( 1 post  temporar vacant - 

perioadă determinată şi 1 post vacant perioadă nedetermintă) din cadrul Spitalului  Dr. Karl Diel 
Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiŃii finanŃate din bugetul local pentru anul 

2013. 
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din 

venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2013. 
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “56/A” pentru imobilul situat în Jimbolia,  

str. Ion Vidu, proprietatea d-nei Strug Lavinia. 
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii, a spaŃiului cu altă 

destinaŃie decât locuinŃă, situat în Jimbolia, str. Lorena nr. 5. 
11. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă directă a Spitalului 

orăşenesc Jimbolia asupra imobilelor şi a terenurilor aferente acestora, situate în Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 9. 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul intravilan în suprafaŃă de 
8.038 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre vânzare. 

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului concesionat,  situat în 
Jimbolia, înscris în CF nr. 4402586 şi CF nr. 402554 , în suprafaŃă de 8.038 mp. 

14. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului şi anexelor situate în Jimbolia, strada Albinelor, 
nr. 42, înscris în CF nr. 403090 Jimbolia, nr. topo 729/c. 

15. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
16.  Probleme ale Primăriei. 
17.  Diverse.            

PLUS LA ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită Centrului Meteorologic Regional Banat - 
Crişana, a unei suprafeŃe de 500 mp din sola A 203, pentru o perioadă de 20 de ani. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea concesionării, a 
terenului înscris în CF nr. 400411 Jimbolia, nr. cadastral 50066, în suprafaŃă de 1000 mp, pentru 
construire hală de producŃie. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 Jimbolia, nr. cadastral 
403162, în suprafaŃă de 450 mp, pentru construirea unei locuinŃe. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea concesionării, a 
terenului înscris în CF nr. 403216 Jimbolia, nr. cadastral 403216, în suprafaŃă de 36810 mp, pentru 
amenajare centru de depozitare mărfuri generale. 

5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  
Consiliile de administraŃie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ 
preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind  atribuirea numărului stradal „98”  pentru imobilul aflat în proprietatea 
S.C. AUTO EUROPA JIMBOLIA S.R.L., situat pe str. Calea Timişorii.  

7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz, superficie, servitute pe drumul de exploatare 
DE 90/1 din extravilanul oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. Enel DistribuŃie Banat S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club 
Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS. 

9. Proiect de hotărâre privind privind asocierea Consiliului Local Jimbolia  cu AsociaŃia 
Microregională Banat Ripensis de dezvoltare a localităŃilor în vederea reabilitării Bisericii 
Parohiale Romano Catolice din oraşul Jimbolia. 

 
 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinŃă urmează d-l Corneanu Constantin şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 107 
. 
D-l Corneanu supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Corneanu supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Corneanu supune la vot procesul verbal de la şedinŃa ordinară din 25 iulie 2013 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
 
  D-l Corneanu prezintă referatul privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-

lui Mih ăilă Timotei şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului 
Democrat Liberal, în cadrul 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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 108 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Ciofiac 

Ioan. 
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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 109 
D- l Ciofiac depune jurământul. 
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D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Peisaj Hosta S.R.L. 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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 110 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind modificarea structurii organizat orice a Spitalului 

Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  – am dori o discuŃie în plen cu privire la înfiinŃarea celor două cabinete. Am dori să ştim 

cât ne-ar costa bugetarea ulterioară. 
D-l Kasa – sau dacă implică financiar ceva, de genul: azi hotărâm înfiinŃarea celor două cabinete, 

care sunt binevenite, şi, peste un timp să vină cei de la spital să ceară bani pentru ca aceste cabinete să 
funcŃioneze. În cererea de înfiinŃare a celor două cabinete este ascunsă viitoarea finanŃare sau ea este 
asigurată în momentul de faŃă. 

D-l Tinei  – nu este, pentru că nu a fost bugetată la început de an.  
D-l Kasa – ne-ar interesa cât costă echiparea acestor cabinete şi dacă ne putem permite, chiar şi în 

primăvara anului viitor. Noi putem să votăm înfiinŃarea celor două cabinete, dar trebuie să vedem dacă ne 
putem permite acest lucru şi să nu ne facem de râs apoi în faŃa cetăŃenilor oraşului, afişaŃi apoi de 
conducerea spitalului : “uite ce au făcut consilierii? Şi aşa consilierii au vrut să închidă secŃia de 
ginecologie, noroc că noi am salvat-o, că altfel rămâneam fără ea”. Aşa s-a auzit prin oraş. 

D-l Postelnicu – discuŃii de acest fel oricum sunt şi vor fii şi pe viitor. Din discuŃiile cu d-şoara 
Cîrlig, cabinetul de diabet va decongestiona internele. 

D-l Kasa – întrebarea noastră este ce implică financiar înfiinŃarea acestor cabinete, dotările. Să nu 
vină peste un timp să spună că le trebuie ecograf, etc. 

D-l Postelnicu – nu ştiu acest lucru. 
Dl Ciuciulete – la cabinetul de cardiologie trebuie multe aparate şi sunt foarte scumpe. 
D-l Kasa – votăm să înfiinŃăm ceva ce nu ne putem permite? Orice propui trebuie să vii cu ideea 

finanŃării. 
D-l Postelnicu – este vorba de structura spitalului, să o completăm cu aceste specialităŃi. Pentru 

cabinetul de diabet au deja discuŃii cu un medic foarte bun. 
D-l Pop – medicii noştrii oricum fac cardiologie la ambulatoriu. Eu o văd doar ca o problemă cu 

personalul de specialitate. Au acolo un electrocardiograf. Va veni un medic specialist în cardiologie. Acum 
ei fac cardiologie, dar nu sunt specialişti. 

D-l Ciuciulete – nu se va face cine ştie ce dotare la cabinetul de cardiologie, pentru că e foarte 
scumpă aparatura. 

D-l Postelnicu – să dea Dumnezeu să ne permitem acest lucru. 
D-na Ferescu – am casat 3 electrocardiograme de valori foarte mari. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros)şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 111 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea transform ării  a două  posturi ( 1 post  

temporar vacant - perioadă determinată şi 1 post vacant perioadă nedetermintă) din cadrul 
Spitalului  Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Ciuciulete – în fiecare lună ne lovim de transformări de posturi la spital. Era bine să fie aici d-

na manager să ne explice. Transformă din îngrijitor (este acela care mătură şi spală), în registrator medical, 
şi din asistent medical de farmacie ( care are şcoală) în registrator medical. Ce tot înregistrează? Care sunt 
atribuŃiile registratorului medical? 

D-l Tinei  – noul program online îi obligă să transmită toată activitatea. 
D-l Ciuciulete – şi îngrijitoarea ştie să lucreze pe calculator? 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros)şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 112 

 
D-l Corneanu 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 Tinei  – vreau informare de la comisia economică. 
D-l Ciuciulete – este vorba de sume defalcate din TVA, au fost repartizate de judeŃ, şi apoi s-au 

împărŃit. 
D-l Tinei  – spitalul solicită 100 mii lei. 
D-l Postelnicu – nu discutăm acum această problemă, nu spunem că nu vom da, dar o vom face 

când vom avea resurse, acum nu avem. Am primit sume mici. 
D-l Tinei  – vreau să vă reamintesc că avem descoperite salariile angajaŃiilor primăriei şi a celor de 

la şcoli. Consiliul Local are datoria să se ocupe şi de salariile acestora. Dacă avem rectificare în minus, va 
mai veni o nouă rectificare în minus, pe un deficit de 260 mii de anul trecut, cum ne scoatem pălăria? 

D-l Postelnicu – 100 de mii nu cred că va fi o problemă să le dăm în ultimul trimestru, aşa şi 
solicită, spunând că această sumă îi scoate din acest impas, dacă nu primesc din alte surse. 

D-l Ciuciulete – niciun spital din Ńară nu îşi poate acoperii cheltuielile – salariile. 
D-l Tinei  – vorbim de utilităŃi, nu de salarii. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 113 

 
D-l Meszaros prezintă referatul privind modificarea Listei de investiŃii finan Ńate 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 Toth  – unde se mai plantează pomi în oraş? 
D-l Gorgan – este vorba de un proiect finanŃat integral de AdministraŃia Fondului de Mediu – este 

vorba de cele 47 ha care sunt pe drumul DN 59 A. În acest moment A.F.M. nu mai are cuprinsă finanŃarea 
pentru toate proiectele de acest gen, pe care le-au demarat  şi atunci există un punct prin care ne obligă pe 
noi să plătim o mică contribuŃie la acest proiect, deşi suntem în litigiu pentru că proiectul şi contractul spun 
foarte clar că finanŃarea este 100% de la A.F.M., A.F.M. oprindu-şi finanŃarea, ne obligă pe noi să 
continuăm proiectul. 

D-l Toth  – şi când se începe plantarea? 
D- l Gorgan – plantarea se face din octombrie până în 15 aprilie cel târziu. Dar momentan nu este 

bătut în cuie şi nu cred că vom face, până nu se încheie litigiul. 
D-l Tinei  – este vorba de aceeaşi firmă care nu şi-a plătit muncitorii? 
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D-l Gorgan – asta nu este problema noastră? 
D-l Tinei  – este vorba de cetăŃenii oraşului Jimbolia. 
D-l Gorgan – a fost o licitaŃie publică la care au participat mai multe firme. A câştigat o firmă 

care a subcontractat lucrările către o altă firmă. 
D-l Tinei  – să nu se semneze situaŃiile de lucrări şi facturile dacă acestea nu sunt făcute. 
D-l Postelnicu – firma a prestat lucrări, dar nu a primit bani de la A.F.M. Ei se întorc acum 

împotriva noastră şi ne solicită nouă banii şi probabil ne vor da în judecată. 
D-l Tinei  – comisia de recepŃie trebuia să verifice dacă într-adevăr s-au făcut lucrările. 
D-l Postelnicu – dosarul e la A.F.M., ei au recepŃionat. 
D-l Tinei  – oamenii se plâng că au muncit, dar nu au fost plătiŃi de către această firmă. 
D-l Postelnicu – la fel spune şi firma, că a prestat şi nu a primit banii, este un lanŃ al slăbiciunilor 

care pleacă de la guvern. Câte plângeri, în scris, ale acestor oameni care pretind că nu şi-au luat salariile  
sunt registrate la vreo instituŃie care să le caute dreptatea? La noi nu este niciuna. 

D-l Toth  – noi acum alocăm aceşti bani pentru a continua lucrările? Dacă dăm această sumă 
înseamnă că suntem de acord să ne băgăm în acest proiect, altfel nu am da aceşti bani. 

D-l Postelnicu – dar nu ne angajăm că vom susŃine acest proiect. Aşteptăm răspuns de la A.F.M., 
să vedem, dacă nu se susŃine lucrarea care e finalul? Noi avem un contract care spune că A.F.M. finanŃează 
100% acest proiect. Noi suntem beneficiarii finali. Această firmă a câştigat licitaŃia şi trebuie să facă 
lucrarea. A intervenit acest blocaj. Noi fiind parte în contract, în calitate de beneficiar final, firma care nu a 
primit banii, îi solicită de la noi. 

D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  cu  12 voturi “pentru” şi o 
abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 114 
 

D-l Corneanu prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu Ńiilor publice şi 
activităŃilor finan Ńate din venituri proprii şi 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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 115 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal “56/A” pentru 

imobilul situat în Jimbolia,  str. Ion Vidu, propri etatea d-nei Strug Lavinia. 
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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 116 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii, a 

spaŃiului cu altă destinaŃie decât locuinŃă, situat în Jimbolia, str. Lorena nr. 5. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care precizează că a propus amânarea acestui 

proiect 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 Ciuciulete – din informaŃiile pe care le am, în curând va avea loc licitaŃia pentru 
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concesionarea funcŃiei de medic veterinar zonal care aparŃine de DirecŃia de sănătate veterinară. Nu am 
nimic împotrivă să scoatem la licitaŃie acest spaŃiu, dar să nu ne trezim după aceea că ne solicită spaŃiu şi nu 
o să avem de unde să le dăm. 

D-l Postelnicu – din discuŃiile purtate cu cei de la direcŃie, am fost informaŃi că nu ne vor solicita 
spaŃiu. ScoŃând la licitaŃie postul de medic veterinar zonal, cei care se înscriu la licitaŃie, sunt obligaŃi prin 
caietul de sarcini să facă dovada că au spaŃiu, sub orice formă (proprietate, închiriere). Putem amâna acest 
proiect de hotărâre, dar spaŃiul se deteriorează. 

D-l Meszaroş – sunt 2 medici veterinari pe care îi cunoaştem  în oraş. Dacă vine acum unul din 
Timişoara pe care nu îl cunoaştem? 

D-l Postelnicu – nu ştim cine vine, nu noi organizăm licitaŃia.  
D-na Ferescu – în proiectul de hotărâre scrie că e vorba de spaŃiu cu altă destinaŃie, decât cea de 

locuinŃă, dar în extrasul CF apare că este clădire destinată pentru sediu circumscripŃiei veterinare cu spaŃiu 
de locuit. 

D-l Gorgan – în spate este şi o locuinŃă, dar nu discutăm de acea parte din clădire. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  11 voturi “pentru” şi două 

abŃineri (D-l Meszaros şi D-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 117 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind radierea dreptului de administra re operativă 

directă a Spitalului orăşenesc Jimbolia asupra imobilelor şi a terenurilor aferente acestora, situate 
în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9. 

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 Tinei   - am dat o hotărâre prin care doamna Radu voia să cumpere cabinetul. Cum am dat 

atunci o hotărâre de vânzare şi abia acum radiem dreptul de administrare al spitalului? 
D-na Stanciu – s-a dat o hotărâre de constituire a comisiei pentru vânzarea spaŃiilor medicale. 

SpaŃiile nu s-au vândut, se va face licitaŃie, acum suntem la procedurile din cartea funciară, au trebuit 
radiate procesele de revendicare, făcute dezmembrări, evaluări. 

D-l Tinei  – să nu avem aceeaşi problemă ca ca la Diel 1. 
D-l Kasa – de unde ştim că nu vor ataca şi această hotărâre? 
D-l Postelnicu – este vorba de o cu totul altă situaŃie. 
D-na Ferescu – la Diel 1 nici nu era trecut dreptul de administrare în CF, şi au avut tupeul să 

atace hotărârea. 
D-l Postelnicu – ca o paranteză, nu ma facem nimic de frică să nu ne atace spitalul hotărârile? 
D-l Kasa – noi trebuie să închidem ochii la anumite aspecte referitoare la spital, apoi ei vin şi ne 

cer bani pentru anumite greşeli, ca apoi să atace o hotărâre votată în consiliul local cu 17 voturi pentru? 
Este un gest permis de lege, ei fac uz de tot ce le dă legea voie, pe când noi spunem ”lasă că instituŃia e 
acolo, că e mai bine decât acum 4 ani” 

D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 
abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 118 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 

intravilan în suprafa Ńă de 8.038 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, 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 Tinei  – raportul de evaluare e plin de anunŃuri publicitare din Jimbolia. 
D-l Postelnicu – aveŃi o analiză a terenului. Probabil aceasta e procedura. Am crezut că aveŃi doar 
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imagini, dar aveŃi calculaŃia preŃului. 
D-l Tinei  – nu ştim care este locaŃia terenului. 
D-l Postelnicu – este schiŃă în extrasul de carte funciară. Este un raport făcut de o firmă 

autorizată. 
D-l Ciuciulete – este curios că toate terenurile fac parte din zona de încadrare D. 
D-l Postelnicu – posibil să aibă alt tabel de încadrare 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 119 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului 

concesionat,  situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 4402586 şi CF nr. 402554 , în suprafaŃă de 8.038 
mp. 

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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 120 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind demolarea imobilului şi anexelor situate în Jimbolia, 

strada Albinelor, nr. 42, înscris în CF nr. 403090 Jimbolia, nr. topo 729/c. 
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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 121 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind darea în folosinŃă gratuită Centrului Meteorologic 

Regional Banat - Crişana, a unei suprafeŃe de 500 mp din sola A 203, pentru o perioadă de 20 de 
ani . 

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 – terenul unde îşi desfăşoară activitatea a fost retrocedat. Au solicitat alt teren unde 

să îşi desfăşoare activitatea, altfel vor pleca din Jimbolia. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros)şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 122 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea 

concesionării, a terenului înscris în CF nr. 400411 Jimbolia, nr. cadastral 50066, în suprafaŃă de 
1000 mp, pentru construire hală de producŃie. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  – dorim discuŃii în plen deoarece nu avem hartă, nu ştim unde este localizat terenul, şi 
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programul de minimis este suspendat. 
D-l Postelnicu – este vorba de o solicitare a unei firme care soreşte o suprafaŃă de teren spre 

închiriere, 
D-l Tinei  – programul de minimis e suspendat. 
D-l Postelnicu – este vorba de scoatere la licitaŃie, nu-l dăm cu dedicaŃie. Trebuie să existe o 

solicitare pentru a-l scoate la licitaŃie. 
D-l Tinei  – de ce să îi dăm dacă nu are sursă de finanŃare? 
D-l Postelnicu – să îi răspundem că nu îi dăm teren pentru că programul de minimis e suspendat ? 
D-l Tinei  – da. 
D-l Gorgan – da-Ńi-ne o dovadă scrisă că programul de minimis e suspendat. 
D-l Tinei  – luaŃi informaŃia de pe site-ul ministerului de finanŃe. De ce concesionăm pe 10 ani, de 

ce nu pe 2-3 ani? 
D-l Postelnicu – dacă se investeşte o sumă de bani, numănui nu îi convine un contract pe 2 ani. 
D-l Kasa – în şedinŃa de comisie ne-am blocat pentru că nu ştim despre ce teren este vorba. 
D-l Postenicu – este vorba de o suprafaŃă de 1000 mp vis a vis de d-l baziliuc. 
D-l Tinei  – nu am avut informaŃii la mapă. 
D-l Gorgan – dacă aveŃi nelămuriri puteŃi oricând să sunaŃi şi încercam să lămurim problemele. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu  9 voturi pentru şi 4 

abŃineri (d-l Tinei, d-l Kasa, d-l Meszaros şi d-l Toth)  
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea 

concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 
Jimbolia, nr. cadastral 403162, în suprafaŃă de 450 mp, pentru construirea unei locuinŃe. 

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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros)  şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 123 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea 

concesionării, a terenului înscris în CF nr. 403216 Jimbolia, nr. cadastral 403216, în suprafaŃă de 
36810 mp, pentru amenajare centru de depozitare mărfuri generale. 

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 Tinei  – solicităm lămuriri. 
D-l Postelnicu – această firmă solicită o suprafaŃă de teren în zona platformei betonate de la gară 

pentru construirea unui deposit de cereale. 
D-l Tinei  – s-a rezolvat problema cu chiriaşii de pe cânepei? 
D-l Postelnicu – avem un extras CF fără sarcini. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 124 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraŃie, precum şi în comisiile formate la nivelul 
institu Ńiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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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 – au solicitat suplimentarea reprezentanŃilor consiliului local în consiliile de 

administraŃie ale şcolii gimnaziale şi liceului tehnologic. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 125 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal „98” pentru imobilul 

aflat în proprietatea S.C. AUTO EUROPA JIMBOLIA S.R .L., situat pe str. Calea Timişorii. 
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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă 11 voturi “pentru” şi două  

abŃineri ( d-l Gorgan şi -l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 126 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind acordarea dreptului de uz, superficie, servitute pe 

drumul de exploatare DE 90/1 din extravilanul oraşului Jimbolia, în favoarea S.C. Enel DistribuŃie 
Banat 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 Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 127 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind participarea Consiliului Local J imbolia  în 

parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS. 
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 Ciuciulete – trebuia să vină la începutul anului să solicite bani, să prindem suma în bugetul 

local. Să ştim care e restaurantul care va asigura mâncarea, să avem un reprezentant la licitaŃie. 
D-l Postelnicu – au venit în toamna anului trecut şi la începutul acestui an, dar am amânat pentru 

rectificarea din toamnă pentru că bugetul nu arăta prea bine. Solicită suma de 20.000 lei. Ei caută preŃurile 
cele mai mici, dar şi calitate. Nu au ajuns la noi reclamaŃii în ceea ce priveşte mâncarea. 

D-l Ciuciulete – sunt persoane  care s-au retras, au spus că s-au săturat de cartofi toată ziua. 
Mâncarea trebuie diversificată, să conŃină un anumit număr de calorii. 

D-l Postelnicu – aceste lucruri se pot dscuta cu cei de la Rotary. 
D-l Kasa – proiectul este pentru 25 de persoane, numărul lor oscilează între 23  şi 25. 
D-l Bâcă – sunt de acord cu această solicitare, dar să îi urmărească cineva. 
D-l Gorgan – sunt monitorizaŃi, se poate discuta cu ei problema caloriilor. 
D-l Kasa – serviciul social al primăriei face lista cu beneficiarii. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 128 
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D-l Corneanu prezintă referatul privind asocierea Consiliului Local Jimbolia cu AsociaŃia 
Microregională Banat Ripensis de dezvoltare a localităŃilor în vederea reabilitării Bisericii 
Parohiale Romano Catolice din oraşul 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 Tinei – pe strategia de dezvoltare a AsociaŃiei Banat Ripensis, dacă erau cuprinse şi bisericile, 

aveau acum dreptul la 50.000 euro. Se pare că anumite strategii au fost făcute prost. Nu mi s-a părut 
normal, ca de Zilele Jimboliene, d-l Koch să plaseze pisica în curtea noastră. Se ştia de ani de zile că anul 
viitor împlinesc 250 de ani. 

D-na Ferescu – în 2016. 
D-l Tinei – ei trebuiau să facă finanŃarea, nu să ne atragă nouă atenŃia. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

abŃinere (D-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 129 
 

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-L Tinei  – am dori un buldoexcavator în spate la sala de sport de la ştrand, să se elibereze acel 

teren. Împreună cu d-l Rică am hotărât să plantăm acolo nişte pruni în această toamnă. 
D-l Gorgan – terenul se va curăŃa, ştiam că va fi o livadă de meri. 
D-l Tinei  – d-le Pop, ne întrabă locuitorii Jimboliei când se vor astupa acele gropi făcute pentru 

racordurile de apă? 
D-l Pop – nu aş putea să răspund cu exactitate. 
D-l Tinei  – încep ploile, începe şcoala, acele gropi sunt un adevărat pericol. 
D-l Pop – după ce se fac probele, pentru că e posibil să se găsească vicii ascunse de material.. 
D-l Tinei  – puteŃi să ne spuneŃi oficial cât mai durează? 
D-l Pop – nu pot să vă dau un răspuns oficial. Personal cred că undeva pe la sfârşitul lunii 

octombrie. 
D-l Tinei  – finalizarea asfaltului pe noduri când se va face? 
D-l Postelnicu – ieri am avut o discuŃie cu constructorii. Au avut o perioadă de negocieri vis a vis 

de preŃul pietrei şi distanŃa pentru că au nevoie de cantităŃi mari. De luni au promis că vor lucra mai activ. 
Referitor la plombări, mai avem 200 tone de bitum, mai avem de finalizat curŃile şcolilor, Str. Mărăşeşti, 
Str. G. Enescu şi alte câteva străzi. Iar referitor la finisaje, vor aduce finisorul şi vor face. 

D-l Tabeică – revin la problema câinilor vagabonzi. 
D-l Gorgan – în perioada următoare se va semna contractul cu o firmă din Timişoara care va veni şi 

îi va aduna. 
D-l Bâcă – şanŃurile făcute de cei cu canalizarea sunt de 2 m şi prezintă un mare pericol. 
D-l Postelnicu – în ceea ce priveşte canalizarea, noi fiind doar beneficiari, nu parte în proiect, nu îi 

putem constrânge cu nimic. 
D-l Bâcă – la muzeul Ştefan Jager sunt probleme la acoperiş. 
D-l Postelnicu – am discutat cu d-na Schulz şi încercăm să rezolvăm problemele. 
D-l Bâcă – unde se depozitează molozul, oamenii nu ştiu. 
D-l Postelnicu – la vechea groapă de gunoi. 
D-l Meszaros – să primim copii după toate procesele verbale de recepŃie de la lucrările finanŃate din 

fondurile primăriei din anul 2013. 
D-l Kasa – vine toamna şi începe sezonul furatului şi a incendierilor de pe câmp. Trebuie înştiinŃaŃi 

fermierii să respecte legislaŃia în ceea ce priveşte incendierea după culegerea porumbului. Furatul din câmp 
nu se va putea opri 100%, dar trebuie chemat la viaŃă un parteneriat între fermieri, primărie, poliŃia 
orăşenească, jandarmerie şi poliŃie de frontieră pentru a arăta interes pentru oprirea acestui fenomen. PoliŃia 
orăşenească, jandarmeria şi poliŃia de frontieră au ca obiect de activitate conbaterea infracŃionalităŃii. Să se 
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interzică intrarea în câmp pentru culegerea după combine în perioada anunŃată de camera agricolă. Dacă nu 
facem un astfel de parteneriat nu putem reuşi. 

D-l Tabeică – sunt persoane care spun că le-a dat voie proprietarul terenului să culeagă după 
combine. 

D-l Kasa – din acest motiv trebuie informaŃi şi fermierii. Trebuie să ne întâlnim cât mai repede într-
o discuŃie constructivă, altfel nu vom putea face nimic. Acum vreo 4 ani li s-au confiscat căruŃele, acela a 
fost un an în care nu s-a furat aşa mult Anul trecut numai mie mi s-au furat cu zecile de tone. Nu puteŃi să-
mi spuneŃi să-mi angajez paznic. Am avut paznic, dar acesta mă sună că sunt 2 căruŃe şi îl ameninŃă. 

D-l Postelnicu – am avut discuŃii cu instituŃiile enumerate de dumneavoastră, dar spun că legislaŃia 
lor specifică nu le permite să pătrundă pe proprietăŃi private . Vom pune n aplicare hotărârea de consiliu de 
interzicere a intrării pe câmp după anumite ore. Dorim să angajăm 2 paznici de mediu, să le luăm 2 mopede 
să circule prin oraş. O să încercăm să sensibilăzăm instituŃiile de ordine publică să ne ajute. 

D-l Toth  – ar trebui să le conficăm căruŃele. 
Din partea comisiei de învăŃământ: 
D-na Ferescu – am participat la Consiliul de administraŃie al Şcolii Gimnaziale şi vreau să vă aduc 

la cunoştiinŃă că din 1 septembrie va fi un nou director adjunct, D-şoara Deatcu Sorina, în locul D-nei 
Bucur Gabriela. În curtea şcolii de pe Lorena, au început lucrările, dar sincer, nu imi place ce a ieşit, sper să 
nu rămână aşa. 

D-l Postelnicu – într-adevăr nu a ieşit cum am solicitat noi, lucrările nu au fost recepŃionate şi nu 
vor fi plătite. 

D-l Tinei  – dacă era prezent un reprezentant al Primăriei nu se întâmpla aşa. 
D-l Postelnicu – repet că nu suntem mulŃumiŃi de ce s-a făcut până acum şi nu vom plăti. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Corneanu mulŃumeşte celor prezenŃi pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinŃei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul de 

şedinŃă şi unul la dosarul primarului.      
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