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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, 

al bugetului local pe anul 2013 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.7150 din 25.09.2013 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune aprobarea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 
clasificaţiei bugetare al bugetului local pe anul 2013; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 

bugetare, al bugetului local pe anul 2013, după cum urmează: 
                                                                                                                     MII LEI 
         COD  TRIM.III 
  
 CHELUIELI – TOTAL             0 
1. Autorit ăţi publice       5102    -18,00                             
- cheltuieli de personal      510210   -18,00 
2. Dobânzi        550230   -70,00 
3. Cultura, recreere şi religie     6702                58,00  
- alte cheltuieli       670259               58,00 
4. Asigurări şi asistenţă socială     6802     30,00 
 - cheltuieli de personal     680210    18,00 
 - alte cheltuieli      680259    12,00 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
 

Nr.   130      din 26 septembrie 2013     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

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

Văzând referatul nr. 6904 din 17 septembrie 2013 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2013; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi  
subvenţii din bugetul local pe anul 2013, după cum urmează: 
                                                                                               -mii lei- 
 
         COD  TRIM III 
VENITURI – TOTAL          6,58 
1.Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate  
    publică din sume alocate din veniturile proprii ale Minis- 
    terului Sănătăţii        331031   5,00 
2. Venituri din donaţii şi sponsorizări                                               371001              1,58 
 
CHELTUIELI – TOTAL          6,58 
1. Sănătate        6610    6,58 
 - bunuri şi servicii      661020   6,58 
  
   

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Timiş; 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-     DGFP Timiş. 
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    CONTRASEMNEAZĂ, 
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      Ionel Niţoi  
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2013. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6903 din 17.09.2013 al Serviciului Urbanism  şi  

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013, după cum 
urmează : 

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 8 – Maşină de spălat rufe automată 
(Spital) cu suma de 5,68 mii lei, şi se adaugă un nou punct 15 – Încălzitor de sânge 
în valoare de 5,68 mii lei, rezultând un Total Dotări de 266,20 mii lei, şi un 
TOTAL GENERAL de 266,20 mii lei. 

 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7058 din 23.09.2013 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială 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 
administraţiuei 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 : 
a) Dezlipiri: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Cânepei, înscris în C.F. nr. 401893 Jimbolia, 
nr. topo. 90 în suprafaţă de 5.069 mp. 

2. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Ioan Vidu, înscris în C.F. nr. 403209 
Jimbolia, nr. topo. 4068 în suprafaţă de 12.834 mp. 

3. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Spre Est, înscris în CF nr. 401200 Jimbolia 
şi identificat cu nr. topo. 401200, în suprafaţă de 3.194 mp pentru Staţie 
Pompare 5; 

4. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Porumbeilor, înscris în CF nr. 401184 
Jimbolia şi identificat cu nr. topo. 401184, în suprafaţă de 12.538 mp 
pentru Staţie Pompare 3: 

5. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Petofi Sandor (fostă str. Ioan Farle), înscris 
în CF nr. 6290 Jimbolia şi identificat cu nr. topo. 123, în suprafaţă de 
5.956 m.p. pentru Staţie Pompare 4; 

6. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Calea Moţilor, înscris în CF nr. 401101 
Jimbolia şi identificat cu nr. topo. 401101, în suprafaţă de 15.297 mp 
pentru Staţie Pompare 4; 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- OCPI. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind însuşirea rapoartelor  de evaluare  a apartamentelor nr. 1, 2 şi 3 ale 
imobilului din Jimbolia, str. Calea Timi şorii, nr. 9 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.      din 24 septembrie 2013 al serviciului urbanism prin care se propune 

însuşirea de către Consiliul local a rapoartelor de evaluare pentru apartamentele nr. 1, 2 şi 3 ale 
imobilului din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9,  aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, ce 
urmează a fi vândute prin negociere directă deţinătorilor contractelor de închiriere, conform 
rapoartelor de evaluare întocmite de către P.F. Ursulescu Ioan Remus;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşesc rapoartele de evaluare pentru apartamentele nr, 1, 2 şi 3 ale imobilului 

din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9, ce urmează a fi vândute prin negociere directă deţinătorilor 
contractelor de închiriere, după cum urmează: 

Data întocmirii 
raportului de 

evaluare 

Nr.c
rt. 

Locul de amplasare 
a imobilului 

Nr. CF./ 
Nr. Cadastral 

Preţul 
total 
- lei - 

Firma 

Suprafaţa terenului 
cotă parte 

(mp) 
Suprafaţa utilă 

(mp) 

Valoare teren 
cotă parte 

(nu conţine 
TVA) 
Valoare 

construcţie  
(nu conţine 

TVA) 
Lei 

16.09.2013 1. Str. Calea 
Timişorii, nr. 9, 
Apartamentul 1 

403047-C1-U1/ 
403047-C1-U1 

 
32.370 P.F Ursulescu 

Ioan Remus 

293/1342 
 

56,27 

10.270 
 

22.100 

16.09.2013 2. Str. Calea 
Timişorii, nr. 9, 
Apartamentul 2 

403047-C1-U2/ 
403047-C1-U2 

 
98.500 P.F Ursulescu 

Ioan Remus 

893/1342 
 

171,22 

31.260 
 

67.240 
16.09.2013 3. Str. Calea 

Timişorii, nr. 9, 
Apartamentul 3 

403047-C1-U3/ 
403047-C1-U3 

 
17.230 

P.F Ursulescu 
Ioan Remus 

156/1342 
 

29.97 

5.470 
 

11.760 

VALOARE TOTAL IMOBIL (contruc ţie şi teren aferent)                                 148.100 

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

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului înscris în CF nr. 400411 Jimbolia, nr. cadastral 50066, în suprafaţă de 
1000 mp, pentru construire hală de producţie 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7059/23.09.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului înscris în CF nr. 400411 Jimbolia, nr. cadastral 50066, în 
suprafaţă de 1000 mp, pentru construire hală de producţie; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a terenului înscris în CF nr. 
400411 Jimbolia, nr. cadastral 50066, în suprafaţă de 1000 mp, pentru construire hală 
de producţie 

Art. 2. - Terenul menţionat la art. 1 se află în proprietatea Statului Român, este 
situat în intravilan, este liber de sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului înscris în CF nr. 401266 Jimbolia, lot 2, situat în Jimbolia, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 14, în suprafaţă de 400 mp, pentru construirea unei 
locuinţe 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5633/24.09.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului înscris în CF nr. 401266 Jimbolia, lot 2, situat în Jimbolia, 
str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, în suprafaţă de 400 mp, pentru construirea unei locuinţe; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a terenului înscris în CF nr. 
401266 Jimbolia, lot 2, situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, în suprafaţă de 
400 mp, pentru construirea unei locuinţe. 

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului IEŞINĂ ELWINE aflat în 
stare de insolvabilitate 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 7006 din 19 septembrie 2013 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 544 lei,  

reprezentând amenzi, aplicată debitorului IEŞINĂ ELWINE cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Albinelor, nr. 1, ap. 1, care a decedat la data de 09.08.2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 544 lei,  

reprezentând amenzi, aplicată debitorului IEŞINĂ ELWINE cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Albinelor, nr. 1, ap. 1, care a decedat la data de 09.08.2013. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului TRIFU NICOLAE aflat în 
stare de insolvabilitate 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 7007 din 19 septembrie 2013 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.456 lei,  

reprezentând amenzi, aplicată debitorului TRIFU NICOLAE cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 7, care a decedat la data de 10.07.2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.456 lei,  

reprezentând amenzi, aplicată debitorului TRIFU NICOLAE cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 7, care a decedat la data de 10.07.2013. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
  privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate 

publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6938/17.09.2013 al serviciului buget, contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind includerea 
unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate publică) a Contractului de delegare de 
gestiune a serviciiilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă  includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri  

proprietate publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciiilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare, după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt.  

Cod. 
Clas. 

Gr. Denumirea mijlocului fix, adresa clădirii Valoare de 
inventar 

– lei – 
0 1 2 3 4 
1. 1.8.6. 1 Branşament apă – str. Vasile Alecsandri, nr. 

9, Jimbolia 
350 

2. 1.8.6 1 Branşament apă – str. Recoltei, FN, Jimbolia 370 
   Total 720 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală,  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- SC AQUATIM SA 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 septembrie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Corneanu Constantin. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.   298  din 18.09.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2013. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2013. 
4. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 

Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare  privind vânzarea cabinetelor 

medicale din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9, apartamentele 1,2 şi 3. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, 

a terenului înscris în CF nr. 400411 Jimbolia, nr. cadastral 50066, în suprafaţă de 1000 mp, 
pentru construire hală de producţie. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, înscris în CF nr. 401266, lot 
parcelă nr. 2, în suprafaţă de 400 mp, pentru construirea unei locuinţe. 

8. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Ieşină Elwine, aflat în 
stare de insolvabilitate. 

9. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Trifu Nicolae, aflat în 
stare de insolvabilitate. 

10. Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate 
publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare. 

11. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
12.  Probleme ale Primăriei. 
13.  Diverse.            

 
Conform Hotărârii nr. 107 din 29 august 2013 preşedinte de şedinţă este d-l Corneanu Constantin  
 
D-l Corneanu supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Corneanu supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 29 august 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

   D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea vir ărilor de credite bugetare de la un 
capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, 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. 
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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 – este vorba de acea sumă pe care, în şedinţa anterioară, am aprobat-o pentru 

biserica catolică. Nu e rectificare bugetară pentru că nu au fost sume suplimentare şi s-au făcut aceste virări 
de credite. 

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

HOTĂRÂREA NR. 130 
 

D-l Corneanu prezintă referatul privind  rectificarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finan ţate 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  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 131 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  modificarea Listei de investiţii finan ţate din 

bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finan ţate 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 unanimitate de voturi  şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 132 

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

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 133 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  însuşirea rapoartelor de evaluare  privind 

vânzarea cabinetelor medicale din Jimbolia, str. C. Timi şorii, nr. 9, apartamentele 1,2 şi 3. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei – în raportul pe care îl avem la mapă nu am văzut schiţa de apartamentare şi nu ştim 

cum vor împărţi părţile comune. 
D-l Niţoi – există o apartamentare şi cotele părţi sunt proporţionale cu proprietatea, sunt indivize. 
D-l Tinei  – dacă s-au înţeles asupra apartamentării, eu sunt de acord. 
D-l Niţoi – este o înţelegere scrisă între cei trei medici, inclusiv asupra anexelor. Preţul este destul 

de mare faţă de starea în care se află 60 – 70% din clădiri. Acum vom începe negocierile directe cu fiecare 
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solicitant în parte, nu ştim ce se va întâmpla. Mai ales cu apartamentul 2 care este foarte mare. TVA-ul 
încurcă foarte mult. Ei nu deduc TVA-ul şi 24% este mult. Îi vom convoca şi în funcţie de ce vor spune, 
vom informa Consiliul Local. 

D-l Postelnicu – în jur de 40.000 Euro imobilul respectiv, având în vedere suprafaţa, poziţia şi la 
nevoia de bani pe care o avem, nu este mult. 

D-l Niţoi – în partea stângă, în spate sunt nişte ruine. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi  şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 134 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în 

vederea concesionării, a terenului înscris în CF nr. 400411 Jimbolia, nr. cadastral 50066, în 
suprafaţă de 1000 mp, pentru construire hală de producţie. 

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 – când se va face contractul de concesiune, să se facă pe o perioadă de 5 ani cu 

posibilitatea cumpărării când e gata construcţia. Dacă timp de 5 ani nu se întâmplă nimic, să se rezilieze 
contractul de concesiune. Perioadele de 20-49 de ani sunt foarte mari. E posibil să avem nevoie de aceste 
terenuri. 

D-l Kasa – putem să concesionăm pentru 20 de ani pentru că îi ajută la bancă pentru obţinerea de 
credite, dar să punem o limită de 24 de luni să ridice construcţia, nu 5 ani. 

D-l Tinei  – nu suntem de acord cu blocarea terenului. 
D-l Niţoi – o să încercăm să facem clauze în contractul de concesiune ca după 2 ani, dacă nu s-a 

realizat obiectivul, să se rezilieze contractul fără instanţă. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 135 

 
D-l Meszaros prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în 

vederea concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, înscris în 
CF nr. 401266, lot parcelă nr. 2, în suprafaţă de 400 mp, pentru construirea unei locuinţe. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Niţoi – la construcţiile de locuinţă sunt probleme mai mari, pentru că, chiar dacă se 

construieşte în roşu, nu intabulează, nu poţi rezilia contractul, iar ei evită impozitatrea pentru că nu 
intabulează. 

D-l Kasa – să introducem în contractul de concesiune o clauză prin care, când e gata construcţia 
în roşu, să mărim taxa de concesiune cu valoarea impozitului pe clădire, asta dacă nu o intabulează. 

D-l Niţoi – o să studiez dacă se poate aplica propunerea d-lui Kasa. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi  şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 136 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 

Ieşină Elwine, aflat în stare de insolvabilitate. 
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. 
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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 votu şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 137 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Trifu 

Nicolae, aflat în stare de insolvabilitate. 
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. 138 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  privind includerea unor mijloace fixe în Anexa 

nr. V (bunuri proprietate public ă) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 139 
 
 

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de învăţământ: 
D-l Postelnicu – avem o solicitare a domnilor profesori de educaţie fizică şi sport, respectiv 

antrenori din oraşul Jimbolia, care doresc să înfiinţăm Clubul Sportiv Orăşenesc finanţat din bugetul local. 
D-na Ferescu – este o revenire a unei adrese de anul trecut prin care se solicită constituirea unui 

Club Sportiv Orăşenesc, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local, care să cuprindă şi să 
coordoneze întreaga activitate sportivă din localitatea Jimbolia. Această solicitare este semnată de 9 
persoane. Problema va fi finanţarea acestui Club Orăşenesc. 

D-l Ciuciulete – din discuţiile pe care le-am avut, unii dintre acei semnatari nu mai sunt de acord cu 
aşa ceva. 

D-l Postelnicu – propun să îi chemăm pe semnatarii acestei solicitări, să avem o discuţie, să le 
spunem că ar funcţiona ca un grup, banii ar fi toţi la grămadă, şi ne va trebui un preşedinte, un contabil. Ei 
au spus că sunt personae care vor să ocupe voluntar aceste funcţii, dar trebuie să fie conştienţi că bugetul 
este acelaşi (e vorba de acei bani pe care acum îi dăm pentru fotbal, lupte, handbal). 

D-l Tinei  – aceşti domni trebuie să ştie un lucru. În acest an nu avem de unde să le dăm bani pentru 
că nu sunt prevăzuţi în buget. Intenţia lor este pentru anul bugetar 2014. Şi referitor la schimbarea 
directorului adjunct de la Şcoala Generală, ar trebui măcar să o chemăm pe fosta directoare, să îi strângem 
mâna, să îi mulţumim pentru ce a făcut în aceşti ani pentru învăţământul din Jimbolia. 

D-l Postelnicu – nu am ştiut de această intenţie de a schimba directorii de la şcoli, am aflat după ce 
a fost emisă decizia de numire. Inspectoratul şcolar numeşte directorii, noi nu am avut niciun cuvând de 
spus, nu am fost consultaţi. 

D-l Corneanu – să revenim asupra solicitării de înfiinţare a Clubului Sportiv Orăşenesc. 
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D-l Postelnicu – să convocăm semnatarii solicitării la o dezbatere să vedem dacă ştiu ce înseamnă, 
dacă sunt de acord ca pentru anul viitor să venim cu o organigramă, cu un statut. În principiu suntem de 
acord, dar trebuie să discutăm toate detaliile şi consecinţele înfiinţării acestui club sportiv. 

D-l Meszaros – unii consideră că, dacă Baban primeşte bani de la primărie, să primească şi alţii. 
D-l Postelnicu – şi handbalul primeşte, şi luptele primesc. 
D-l Gorgan – când am alocat bani anul trecut pentru Şcoala Marcel Baban, era vorba să vedem un 

raport cu ce s-a întâmplat. În paralel, a începtut în Jimbolia, un proiect nou, o echipă nouă de fotbal care 
face performanţă pe 0 lei şi vorbesc de Unirea Jimbolia. Noi alocăm la Şcoala de fotbal Marcel Baban 
aproximativ 50.000 Euro, într-adevăr sunt alte bareme, alte cheltuieli. A trecut un an de zile şi nu ştim ce s-
a făcut cu aceşti bani. 

D-l Prcsina – când am alocat banii s-a discutat că se va face un raport periodic de activitate. 
D-l Postelnicu – putem să solicităm un astfel de raport. 
D-l Niţoi – nu mai trebuie să solicităm, el periodic trebuie să raporteze ce a făcut cu banii şi din câte 

ştiu eu nu a raportat niciodată. 
D-l Kasa – susţin mişcarea sportivă din Jimbolia. M-am bucurat când am aflat de dorinţa unor tineri 

de a înfiinţa echipa Unirea Jimbolia. Vă reamintesc că, atunci când am alocat bani pentru Şcoala Marcel 
Baban, ţinta a fost asigurarea unei baze pentru copii cu vârsta între 5 şi 18 ani. Marcel Baban nu este un om 
de afaceri, ci este un fost sportiv de performanţă, care nu ştie, fără să îi atragem noi atenţia, că trebuie să 
facă un raport de activitate. Să întoarcem spatele şansei copiilor de a practica un sport, de a fugi în aer liber, 
de a se dezvolta fizic şi psihic ar fi o mare greşeală din partea noastră. Activitatea fotbalistică 
competiţională a Şcolii de fotbal Marcel Baban nu are voie să stea pe lista noastră în evaluarea rezultatelor. 
Eu mă duc să le văd şi meciurile, sunt copii de 16-17 ani care joacă în divizia D contra unor echipe cu 
jucători de 25-30 de ani, în aceste condiţii nu pot avea rezultate foarte bune. Pentru Clubul Sportiv 
Orăşenesc Jimbolia este vital să aducem semnatarii în faţa noastră. Să vină să ne spună cum îşi imaginează, 
care sunt speranţele lor, ce potenţial au. După o discuţie cu ei, dacă reuşesc să vină la unison, să vină cu un 
proiect prin care să ne convingă că este o investiţie de succes, noi nu o să spunem nu. 

D-l Gorgan – insist că evaluarea trebuie făcută. E foarte frumos ce se întâmplă la Şcoala de fotbal 
Marcel Baban, dar atârnă greu de gâtul nostru, pentru că alocăm o sumă destul de mare şi nu ştim ce se face 
acolo cu banii. 

D-l Tinei   - toate discuţiile de azi se referă la bani. Eu propun să facem prevederi bugetare pentru 
anul viitor. Avem 4 candidaţi care au vrut să fie primar. Nu am văzut bugetul nicicăruia, idea cu ce a vrut 
pentru Jimbolia în viziunea fiecăruia. Până la urmă, dacă nu ai bani, nu ai ce să dai. Haideţi să vedem ce ne 
propunem pentru anul viitor, vrem să dăm mai mult la sport, la cultură, la şcoală, la sănătate? Să începem 
de acum. Să ne facem o idee cu ce vrem pentru anul viitor. E vorba din bugetul nostru, nu din banii de la 
Guvern, să încercăm să colectăm mai mult, să găsim surse de finanţare. 

D-l Gorgan – susţinem 100 de copii la Şcoala de fotbal Marcel Baban, la Unirea Jimbolia sunt 30 
de tineri care îşi dezvoltă capacităţile fizice pe 0 lei, sunt jimbolieni, care sunt susţinuţi în fiecare etapă de 
cel puţin 200 oameni. 

D-l Postelnicu – i-am întrebat pe cei care au înfiinţat Unirea Jimbolia şi au spus că nu au nevoie de 
fonduri. 

D-na Ferescu – propune să ne întâlnim cu toţi cei implicaţi în activitatea sportivă din Jimbolia în 
data de 02.10.2013, ora 17. 

D-l Prcsina – referitor la idea d-lui Tinei. Să ne gândim mai repede la bugetul pentru 2014. Să 
încercăm să vedem ce ne trebuie pentru 2014, să avem discuţii mai ample vis a vis de buget, din timp. 
Vorbim mult de viitor, dar trebuie să vedem şi prezentul. Ar trebui să discutăm şi despre ce se întâmplă în 
oraş ca şi lucrări. Să încercăm să creionăm în ce stadiu suntem pe fiecare proiect în parte, care este direcţia 
pe care mergem, dacă sensul este bun sau dacă sensul este exact anapoda. Să facem o evaluare, pentru că 
sunt multe lucrări deschise în Jimbolia, sunt o grămadă de probleme şi nu am discutat despre ele. Lumea ne 
întreabă. Vrem să fim cu fruntea sus după 4 ani de mandat. 

D-l Gorgan – este puţin cam devreme să discutăm de bugetul pe 2014, încă nu ştim care sunt cotele 
defalcate pentru trimestrul 4 al acestui an. 

D-l Prcsina – să ştim măcar care sunt priorităţile, care sunt dorinţele. 
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D-l Ciuciulete – d-lui Baban i-am alocat o anumită sumă de bani, iar la sfârşitul anului trebuie să ne 
prezinte decontarea. Referitor la bugetul pe 2014, schiţa de buget se porneşte de la bugetul pe 2013 şi o să 
stăm prost în 2014, cum am stat prost în 2013 faţă de 2012. Trebuie să încercăm să încadrăm măcar o 
persoană la impozite şi taxe, care să meargă să bată din poartă în poartă să se plătească impozitele. Sunt 
miliarde de lei care nu se recuperează şi aşteptăm să moară câte unul , ca să îi scoatem din evidenţă. Trebuie 
să luăm de la instituţiile subordonate proiectele lor, dorinţele lor pentru anul 2014, ca să putem face o schiţă 
de proiect, pentru că bugetul o să fie gata prin martie – aprilie 2014. Iar legat de problema schimbării 
directorului adjunct, vă spun că părinţii sunt foarte nemulţumiţi, au vrut să iasă în stradă. 

D-l Niţoi – Consiliul Local să facă o solicitare Inspectoratului şcolar, să ne spună care sunt motivele 
schimbării fostei directoare şi după ce criterii a fost ales noul director adjunct. 

D-l Meszaros – domnule primar, vă rog să ne chemaţi şi pe noi la recepţile lucrărilor din oraş. 
D-l Postelnicu – încă nu s-a făcut nicio recepţie finală. Vă pot arăta proiectele, să vedeţi cât de prost 

sunt făcute şi să vă daţi şi dumneavoastră seama. Sunt lipsuri enorme la proiecte şi trebuie să le acoperim, 
dar pe aceeiaşi bani. Avem periodic întâlniri cu firmele şi ne tot certăm. 

D-l Bâcă – pe str. Spre Nord, chiar cei care au dat soluţii tehnice, s-au trezit că acestea nu dau 
randament. La început au venit cu nişte aparate cu care să facă galerie subterană cu foreză şi să bage 
tubulatura. Între timp au dat de structuri de rezistenţă ale solului care au deviat planurile iniţiale. Acum se 
lucrează prin axcavare la 3,5 m adâncime. Sunt câte 30-35 de oameni care încearcă să recupereze din timpul 
pe care l-au pierdut. Acum am ajuns la concluzia că ei vor să facă, dar sunt anumite piedici. 

D-l Postelnicu – la canalizare a câştigat o firmă spaniolă, aflată în preinsolvenţă, dar care avea 
dreptul să participle la licitaţie, şi a câştigat la cel mai mic preţ. Asta este prima greşeală, lucrarea nu va mai 
avea calitatea dorită. Apoi au subcontractat lucrarea unei firme care a început lucrările, dar nu putea factura 
pentru că aveau şi ei ceva probleme cu conturile din bănci, şi astfel nu au putut să încaseze bani de la 
Aquatim. Asta a întârziat lucrările. Am ajuns la concluzia că putem doar să îi amendăm dacă nu respectă 
contractul. 

D-l Toth – pe pistele de biciclete mai vine pus un strat? 
D-l Postelnicu – mai vine un strat colorat. Proiectul nu a prevăzut borduri pentru piste şi stratul de 

susţinere este de 10 cm. Am convenit cu constructorii să facă nişte rame, dar nu vor putea asigura nivelarea 
pistelor, pentru că nu pot intra cu finisorul. 

D-l Toth – se încep asfaltările de la “2” până pe Aleea Cito. Cât de gros va fi asfaltul? Va fi greu să 
îl facă drept din cauza denivelărilor făcute de rădăcinile copacilor. 

D-l Postelnicu – o să vorbim cu domnul Dema să cureţe înainte. 
D-l Meszaros – unde se pot depozita reziduurile din construcţii. 
D-l Postelnicu – asta este o altă problema, cei de la fosta groapă nu mai au nevoie de moloz. Dacă 

amenajăm în altă parte există riscul să se arunce şi gunoi menajer şi am avea probleme cu mediul. 
D-l Ciuciulete – vine toamna, chiar iarna, să facem o şarpantă la capela de la cimitir, nu cred că va 

costa o avere. 
D-l Postelnicu – trebuie să vedem un proiect avizat, să se ţină cont şi de arhitectura capelei. 
D-l Bâcă – să organizăm ceva de ziua recoltei. 
D-l Postelnicu – locaţii avem, să vorbim cu agricultorii. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Corneanu mulţumeşte celor prezenţi pentru 

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

şedinţă şi unul la dosarul primarului.      
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