
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

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

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

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

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
 
D-l Nicorici Ilie se alege preşedinte de şedinţă pentru  o perioadă de 2 luni. 
 
 
 

Nr.  140  din   24 octombrie 2013 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Nicorici Ilie 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui 
Pop Eugen Constantin 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. 7178 din 18.10.2013 al primarului oraşului Jimbolia 

prin care se propune încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-lui Pop Eugen 
Constantin 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 administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

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

Pop Eugen Constantin, 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 legalităţii actelor, a aplicării 

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- D-lui Pop Eugen Constantin. 
 

Nr.  141  / 24 octombrie 2013             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                 Nicorici Ilie 
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

 privind validarea mandatului de consilier pentru d-na Stănchescu - Golban 
Livia Doina 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea nr. 141/ 24 octombrie 2013 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier al d-lui Pop Eugen Constantin 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-na Stănchescu - Golban Livia Doina; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-na Stănchescu - Golban 

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

- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 
- d-nei Sănchescu - Golban Livia Doina. 
 

Nr. 142/24 octombrie 2013           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                    Nicorici Ilie 
     
                                          
 
                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7941 din  21 octombrie 2013 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

după cum urmează : 
- La Cap. A – Lucr ări în continuare, se reduce punctul 3 - Actualizare Plan Urbanistic General 

cu suma de 52 mii lei, se reduce punctul 5 – Bază sportivă multifuncţională Clarii Vii cu suma 
de 28 mii lei şi se reduce punctul 7 – Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia, cu suma de 400 
mii lei, rezultând un total Cap. A de 140 mii lei. 

- La Cap. B – Lucrări noi  se reduce punctul 2 – Alei interioare cimitir cu suma de 53 mii lei, se 
suplimentează punctul 3 – Reparaţii sediu SPCLEP Jimbolia cu suma de 80 mii lei, se scoate 
punctul 4 – Reparaţii sediu primărie în valoare de 35,70 mii lei, se scoate punctul 5 – Teren 
baschet în valoare de 60 mii lei, se suplimentează punctul 6 – Reabilitare alei pietonale  cu 
suma de 54 mii lei şi se scoate punctul 7 – Reabilitare teren sport str. Lorena nr. 35 în valoare 
de 50 mii lei, rezultând un total Cap. B de 1.084 mii lei  

- La Cap C – Dotări  – se suplimentează punctul 1 – Centrală de înştiinţare – alarmare cu 3 
unităţi terminale cu 0,30 mii lei, se reduce punctul 2 – Cofret comandă sirenă electronică 500 
W cu 0,20 mii lei, se scoate punctul 3 – Instalaţie mobilă de tratare apă în valoare de 30 mii lei, 
se scoate punctul 5 – Staţie comunicare radio în valoare de 20 mii lei, se scoate punctul 7 – 
Sistem supraveghere video ITL în valoare de 6 mii lei, se scoate punctul 9 – Mobilier urban în 
valoare de 140 mii lei, se scoate punctul 10 – Parcuri de joacă pentru copii în valoare de 80 mii 
lei şi se suplimentează punctul 11 – Schimbător de căldură cu plăci cu suma de 16 mii lei, 
rezultând cu total Dotări de 161,40 mii lei. 

- La Alte cheltuiel de investiţii  - se reduce punctul 1 – Studii şi proiecte cu 180 mii lei, 
rezultând un total Alte cheltuieli de 70 mii lei, Total Cap. C de 231,40 mii lei şi un TOTAL 
GENERAL de 1.455,40 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 

Nr. 143  din 24 octombrie 2013                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                          Nicorici Ilie  
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
         SECRETAR 
                                                                Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8002 din 23.10.2013 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin 

care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2013; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2013, după cum urmează: 
                                                                                                                 -mii lei- 

COD         TRIM IV 
VENITURI – TOTAL                           2.476,80 
1. Cote defalcate din impozitul pe venit    04.02.01 405,00 
2. Impozit şi taxa pe teren      07.02.02 200,00 
3. Venituri din concesiuni      30.02.05 100,00 
4. Amenzi, penalităţi, confiscări     35.02.01   40,00 
5. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului  
    privat al UAT       39.02.07 -45,00   
6. Sume de la bugetul de stat pentru FEN    42.02.20 216,80 
7. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finan- 
    ţarea unor activităţi       43.02.20         -400,00 
8. Fondul European de Dezvoltare Regionala   45.02.01       1.960,00  
CHELTUIELI – TOTAL                2.476,80   
1. Autorit ăţi publice       51.02          1.004,70 
 - cheltuieli de personal     51.02.10 194,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 51.02.56 852,40 
 - cheltuieli de capital      51.02.71  -41,70 
2. Alte servicii publice generale     54.02  108,10 
 - cheltuieli de personal     54.02.10   48,00 
 - cheltuieli de capital      54.02.71   60,10 
3. Sănătate        66.02  943,00 
 - transferuri curente      66.02.51 186,00 
 - rambursări de credite interne    66.02.81 757,00  
4. Cultura, recreere şi religie     67.02            -501,00 
 - cheltuieli de personal     67.02.10   17,00   
 - bunuri şi servicii      67.02.20 100,00 
 - cheltuieli de capital      67.02.71         -618,00 
5. Asistenţa socială       68.02  135,00 
 - cheltuieli de personal     68.02.10   95,00 
 - bunuri şi servicii      68.02.20   30,00 
 - asistenţa socială      68.02.57   10,00 
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    70.02            -455,00 
 - cheltuieli de capital      70.02.71         -455,00 
7. Agricultura       83.02               36,00 
 - bunuri şi servicii      83.02.20            20,00 



 - cheltuieli de capital      83.02.71   16,00 
8. Transporturi       84.02          1.206,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 84.02.56       1.152,00 
 - cheltuieli de capital      84.02.71   54,00 
     
 
 
 
 

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.   144     din 24 octombrie 2013          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                       Nicorici Ilie 
 

CONTRASEMNEAZ Ă, 
                    SECRETAR, 
                                           Niţoi Ionel                  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  7917 din 21 octombrie 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 IV 
VENITURI – TOTAL        2119,33 
1. Venituri din concesiuni şi închirieri    301005     15,00 
2. Taxe şi alte venituri din învăţământ    331005     12,00 
3. Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate   331013     89,00 
4. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 
    de sănătate        331021   816,22 
5. Venituri din contractele încheiate cu DSP    331030    -24,65     
6. Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate  
    publică din sume alocate din veniturile proprii ale Minis- 
    terului Sănătăţii        331031       8,50 
7. Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  331050     15,00 
8. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 
    curente din domeniul sănătăţii     431010   186,00 
9. Fondul European de Dezvoltare Regională   451001 1002,26 
 
 
CHELTUIELI – TOTAL        2119,33 
1. Învăţământ       6510      12,00 
 - cheltuieli de personal     651010           12,00 
2. Sănătate        6610  1988,33 
 - cheltuieli de personal     661010   570,00 
 - bunuri şi servicii      661020   416,07 
 - rambursări credite      661081   633,70 
 - plăţi efectuate în anii precedenţi    661084   368,56 
3. Asigurări şi asistenţă socială     6810      89,00 
 - cheltuieli de personal     681010     89,00 
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7010      25,00 
 - bunuri şi servicii      701020     25,00 



 
 
 
 
5. Alte acţiuni economice      8710        5,00 
 - bunuri şi servicii      871020       5,00   
     
   

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. 

 
Nr.  145   din 24 septembrie 2013                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                              Nicorici Ilie  
     
 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      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. 7836 din 18.10.2013 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 1 - Monitor pentru urmărirea funcţiilor 

vitale ale pacienţilor (Spital) cu suma de 4,90 mii lei, se scoate punctul 2 – Traductor 
endocavitar cu sistem de ghidaj a puncţiei (Spital) în valoare de 35 mii lei şi se adaugă 
un nou punct 2 – Uretro-renoscop cu pensă recuperare calculi şi pensă tip coşuleţ 
(Spital) în valoare de 37,70 mii lei, se suplimentează punctul 5 – Etuve (Spital) cu 1 
mie lei, se reduce punctul 6 – Electrocardiograf (Spital) cu 3,72 mii lei, se 
suplimentează punctul 7 – Microscop binocular (Spital) cu suma de 1,20 mii lei, se 
reduce punctul 9 – Termostat (Spital) cu suma de 5 mii lei, se scoate punctul 13 – 
Capnograf (Spital) în valoare de 5,20 mii lei şi se introduce un nou punct 13 – Cititor de 
microstipuri ELISA cu spălător şi incubator (Spital)  în valoare  de 2,5 mii lei, se reduce 
punctul 14 – Reparaţii acoperiş clădire str. E. Bartzer, nr. 2 (Căminul pentru persoane 
vârstnice) cu suma de 0,80 mii lei şi se adaugă un nou punct 16 – Schimbător de 
căldură (Spital) în sumă de 4,30 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 

 
Nr.   146  din 24 octombrie 2013            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                     Nicorici Ilie 
         CONTRASEMNEAZĂ , 
         SECRETAR 
                                                            Niţoi Ionel  



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

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7801 din 17 octombrie 2013 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2013 ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de specialitate al 
primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual:  Cabinetul primarului, Serviciul Impozite şi 
Taxe Locale, Serviciul Social şi Administraţie Publică Locală, Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice, 
Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane, Compartimentul Audit Intern; Serviciul 
Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Cultură şi 
Activităţi Sportive, Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita”, Transport şcolar şi local, 
precum şi activităţi autofinanţate: Copiat acte, Piaţa; 

Ţinând cont de prevederile HG nr. 611 din 2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, actualizată, ale  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fondurile publice; ale  OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor 
salariale şi ale OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale 

activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2013,  conform 
anexelor 1-16 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 

 
 

Nr.  147/ 24 octombrie  2013   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                  Nicorici Ilie   
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 

 



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

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 
2014 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6880 din 16.10.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999, 
republicată şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;  

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  
anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ; 

- Compartimentului  administraţie publică locală  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 

 
 
Nr.  148 din 24 octombrie 2013                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Nicorici Ilie   
    
                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
              Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
ORAŞUL JIMBOLIA 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr. 149 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al  

oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 

   
 Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 24.10.2013 
 Având în vedere : 

• referatul nr. 7398/07.10.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş; 

• prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

• Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, art. 21 (1); 
 În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art. 1.  – Se mandatează Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean 
român, născut la data de 21.02.1971, la  Jimbolia, jud. Timiş, domicialiat în Jimbolia, posesor al C.I. 
seria  TM , nr. 878017, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 02.02.2011, ca în Adunarea Generală 
ordinară din data de 01.11.2013, să aprobe intrarea în asociaţie Asociaţie, a următoarelor comune: 
Remetea Mare, Becicherecu Mic, Belint, Giarmata, Jebel, Lenauheim, Teremia Mare, Găvojdia, 
Otelec, Boldur, Ohaba Lungă, Darova Secas, Livezile şi Biled şi ieşirea din Asociaţie a următoarelor 
comune: Bethausen şi Crisciova. 
 Art. 2. – Se mandatează Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean 
român, născut la data de 21.02.1971, la  Jimbolia, jud. Timiş, domicialiat în Jimbolia, posesor al C.I. 
seria  TM , nr. 878017, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 02.02.2011, ca în Adunarea Generală 
din data de 01.11.2013, să aprobe cuantumul cotizaţiei de membru în Asociaţie pentru anul 2014 
(anexa 1). 
  Art. 3. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Jimbolia 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 

- Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice; 

- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 
Adoptată în şedinţa din data de 24.10.2013 cu un număr de  16 voturi din totalul de 17 consilieri în 
funcţie 
 Preşedinte de şedinţă 
                                                                                                                            Nicorici Ilie 
                                            Contrasemnează 
   Secretar 
  Niţoi Ionel 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân în oraşul Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7695 din 15 octombrie 2013 al Serviciului  

Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Registrul Agricol prin care se propune înfiinţarea 
Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în oraşul Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor 
fara stapan; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 şi 3,  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 înfiinţarea Serviciului Specializat pentru Gestionarea Câinilor 

fără Stăpân în oraşul Jimbolia. 
Art. 2.  – Se aprobă înnfiinţarea Registrului de evidenţă a câinilor fără stăpân 

capturaţi de pe raza oraşului Jimbolia. 
Art. 3.  – Se aprobă concesionarea Serviciului Specializat pentru Gestionarea 

Câinilor fără Stăpân în oraşul Jimbolia către firme specializate sau fundaţii care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul proiecţiei animalelor. 

Art. 4 . – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 24 
din 22.01.2002. 

Art. 5. – 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. 

 
       Nr. 150/ 24 octombrie 2013   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                      Nicorici Ilie 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici 
pentru lucrarea „Reabilitare şi extindere trotuare şi alei pietonale” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7694/15.10.2013 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico 
economici pentru lucrarea „Reabilitare şi extindere trotuare şi alei pietonale”; 

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 proiectul tehnic nr. 18 DARH din octombrie 2013 pentru 
lucrarea „Reabilitare şi extindere trotuare şi alei pietonale”, întocmit de S.C. GM - 
CAD S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiţiei ce urmează a se realiza în sumă de 
483.282,64 lei (inclusiv TVA), conform devizului de lucrări care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 
 
Nr. 151 din   24 octombrie 2013              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                           Nicorici Ilie 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 

 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 61, cuprins în C.F. nr.  402969, 
topo. nr. 3460-3461, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7762 din 16.10.2013 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 61, cuprins în C.F. nr.  402969, topo. nr. 3460-3461, cumpărat 
în baza Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor 
cumpărate în baza Legii nr. 112/1995; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei TĂRCUŢĂ ANNA,  

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 61, cuprins în C.F. nr.  
402969, topo. nr. 3460-3461, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 344 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 195 mp curte şi 1.721 mp grădină va plăti în 
continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc înfundat, 
iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la 
folosirea diferenţei de teren menţionat. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-nei Tărcuţă Ann. 
 

Nr. 152  din 24 octombrie 2013                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                              
                                                             Nicorici Ilie 

                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 

 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BOSTAN 
CĂTĂLIN aflat în stare de insolvabilitate 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7964 din 22 octombrie 2013 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 4.880 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului BOSTAN CĂTĂLIN cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 22, care a decedat la data de 19.09.2013; 

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 4.880 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului BOSTAN CĂTĂLIN cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 22, care a decedat la data de 19.09.2013. 

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. 
 

 
Nr. 153  din 24 octombrie 2013                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                     Nicorici Ilie   
                                                  
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDE ŢUL 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. 7784 din 18.10.2013 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 sănătăţii 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 administraţiei 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 medic specialist neonatologie, poz. 46 din Statul de 
funcţii , în medic specialist cardiologie, pe perioadă nedeterminată. 

- un post vacant, din medic specialist medicină de laborator, poz. 106 din 
Statul de funcţii , în medic specialist diabet nutriţie şi boli metabolice, pe 
perioadă nedeterminată. 

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
       Nr.    154     din 24 octombrie 2013                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Nicorici Ilie 
        
                          
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  

 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 1 din imobilul situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr. 7979  din 23 octombrie 2013 al serviciului administraţie publică locală  

prin care se propune vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 1 din imobilul situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, cuprins în C.F. nr. 403047-C1-U1, nr. topo. 403047-C1-U1, cu  
destinaţia de cabinet medical, având ca preţ de pornire suma de 32.370 lei, stabilit conform raportului 
de evaluare întocmit de P.F. Ursulescu Ioan Remus, la care se adaugă TVA aferent; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2008 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,  ale 
Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 27/2008 privind aprobarea listei spaţiilor – cabinete 
medicale – aflate în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia , care urmează a fi vândute şi 
ale Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 136 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor criterii 
de vânzare a spaţiilor medicale prin negociere directă; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către d-na dr. Suciu Maria,  a 
apartamentului nr. 1 din imobilul situate în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, cuprins în CF nr. 
403047-C1-U1, nr. topo. 403047-C1-U1, având destinaţia de cabinet medical. 

Art. 2. – Preţul de pornire al negocierii este de 32.370 lei (fără TVA), stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de PF Ursulescu Ioan Remus, însuşit de Consiliul local prin Hotărârea 
nr. 122 din 26 septembrie 2013. 
 Art. 3 . –  Se aprobă preţul negociat în sumă de 33.341,1 lei (fără TVA). 

Art. 4. – Se aprobă plata în rate pentru o perioadă de trei ani, cu achitarea a unui avans de 
30%. la data semnării contractului  

Art. 5. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-
cumpărare,  conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008. 

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ a 

Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
-     d-na dr. Suciu Maria 

 
Nr. 155/24 octombrie 2013              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                             Nicorici Ilie  
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 3 din imobilul situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr. 7980  din 23 octombrie 2013 al serviciului administraţie publică locală  

prin care se propune vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 3 din imobilul situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, cuprins în C.F. nr. 403047-C1-U1, nr. topo. 403047-C1-U1, cu  
destinaţia de cabinet medical, având ca preţ de pornire suma de 17.230 lei, stabilit conform raportului 
de evaluare întocmit de P.F. Ursulescu Ioan Remus, la care se adaugă TVA aferent; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2008 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,  ale 
Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 27/2008 privind aprobarea listei spaţiilor – cabinete 
medicale – aflate în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia , care urmează a fi vândute şi 
ale Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 136 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor criterii 
de vânzare a spaţiilor medicale prin negociere directă; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către d-na dr. Kiss Cornelia-Emilia-
Georgeta,  a apartamentului nr. 3 din imobilul situate în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, cuprins în 
CF nr. 403047-C1-U1, nr. topo. 403047-C1-U1, având destinaţia de cabinet medical. 

Art. 2. – Preţul de pornire al negocierii este de 17.230 lei (fără TVA), stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de PF Ursulescu Ioan Remus, însuşit de Consiliul local prin Hotărârea 
nr. 122 din 26 septembrie 2013. 
 Art. 3 . –  Se aprobă preţul negociat în sumă de 17.746,9 lei (fără TVA). 

Art. 4. – Se aprobă plata în rate pentru o perioadă de trei ani, cu achitarea a unui avans de 
15%. la data semnării contractului  

Art. 5. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-
cumpărare,  conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008. 

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ a 

Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
-     d-nei dr. Kiss Cornelia-Emilia-Georgeta. 

 
Nr. 156/24 octombrie 2013              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 octombrie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Nicorici Ilie. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează: d-l Kasa Ioan Tiberiu. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel: d-şoara Cîrlig Daniela – manager, d-l Costea Ştefan – director 

medical. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 333 din 16.10.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-lui Pop Eugen 
Constantin 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-na Stănchescu - Golban Livia 
- Doina. 

3. Depunerea jurământului de către d-na Stănchescu - Golban Livia - Doina. 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia.  
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 

2013. 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2013. 
8. 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de fucţii pe anul 2013 şi 
organigramei. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la Primăria oraşului 
Jimbolia, pentru anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia în adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă – Canal Timiş. 

12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 72 din 23.05.2013 
privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia, în domeniul privat al acestuia a 
apartamentelor nr. 2 şi 3 din imobilul situat în Jimbolia, str. Dr. Karl Diel, nr. 1. 

13. Proiect de hotărâre de modificare a art. 2 al hotărârii privind  modificarea şi completarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia nr. 86 din 20.06.2013. 

14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de specialitate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de reabilitare a trotuare şi alei pietonale din 
Jimbolia, str. Republicii. 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. V. Babeş nr. 61 cuprins în C.F. 402969, TOP NR. 3460, 3461, cumpărat în baza Legii 
nr.112/1995. 
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17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BOSTAN CĂTĂLIN, aflat în 
stare de insolvabilitate. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a unor posturi la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
şi scoaterea acestora la consurs. 

19. Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia până la data de 30 
septembrie 2013. 

20. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
21. Probleme ale Primăriei. 
22. Diverse.            

   Plus la ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 1 din imobilul situat 

în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical 
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 3 din imobilul situat 

în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr. 403216 Jimbolia, nr. 

cad. A 10086. 
 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Nicorici Ilie şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 140 
 
D-l Nicorici supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Nicorici supune aprobării plusului la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Nicorici  supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 26 septembrie 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Postelnicu – d-le preşedinte, având în vedere că sunt prezenţi reprezentanţi ai Spitalului Dr. 

Karl Diel pentru a prezenta raportul de activitate, vă rog să fiţi de acord să le dăm cuvântul înainte de a 
începe dezbaterile pe proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi. 

D-l Nicorici dă cuvântul reprezentanţilor spitalului. 
D-şoara Cîrlig  – aş vrea să încep prin a vă adresa o rugăminte. Dacă se poate să prezentăm 

rapoartele de activitate, nu în luna imediat următoare închiderii trimestrului, ci în a doua lună, pentru că 
nu reuşim să centralizăm datele în timp şi să vă putem aduce datele corecte.  Închiderea de trimestru se 
finalizează undeva în data de 20 a lunii următoare, ori rapoartele ni se cere să le depunem până în data de 
15-16 şi nu reuşim să centralizăm datele, să fie corecte toate cifrele. Aş vrea să acceptaţi această 
propunere. 

D-l Nicorici  supune la vot propunerea d-şoarei Cîrlig care se aprobă cu 14 voturi pentru şi două 
abţineri (d-na Ferescu şi d-l Meszaros). 

D-şoara Cîrlig  – pentru primele 9 luni ale anului 2013 o să fac o prezentare cu menţiunea că unele 
cifre din raportul pe care îl aveţi dumneavoastră au suferit mici modificări. 

În ceea ce priveşte structura spitalului, nu avem modificări, excepţie făcând cele două cabinete din 
structura ambulatoriului, cel de cardiologie şi cel de nutriţie şi diabet zaharat. Pe partea de personal avem 
acelaşi număr de 25 posturi vacante. Voi prezenta situaţia realizărilor contractului cu casa de asigurări de 
sănătate, care furnizează peste 90% din veniturile spitalului. Faţă de suma de 5.860,866 mii lei cât s-a 
contractat, s-a realizat suma de 6.271,062 mii lei. În ceea ce priveşte structura veniturilor, din totalul de 
7.234,95 mii lei, 90% reprezintă venituri din contractul cu casa, veniturile proprii ale spitalului 2,33%, 
venituri de la bugetul local 1,9%, şi venituri de la bugetul de stat 2,17%. În cadrul proiectului care s-a 
finalizat în 15 martie 2013, am primit suma de 261.210 lei care reprezenta o primă rambursare de la 
Fondul European, iar în această lună s-a primit diferenţa ( sumele nu se regăsesc în raportul scris pentru 
că s-au primit în octombrie). Am achitat creditul contractat anul trecut şi am restituit primăriei partea cu 
care a subvenţionat acest proiect în vederea efectuării plăţilor. Din totalitatea veniturilor constatate de 
7.234,95 mii lei, am încasat 6.555,46 mii lei, iar diferenţa o reprezintă servicii medicale care se vor 
deconta în luna octombrie. 
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La sfârşitul lunii septembrie am reuşit să plătim toţi furnizorii restanţi, 60 mii lei. Soldul 
furnizorilor la 30.09.2013 a fost de 194 mii lei. 

În ceea ce priveşte plăţile efectuate, suma plăţilor pe 9 luni este de 6.188,10 mii lei, din care plăţile 
cheltuielilor de personal reprezintă 62%, plăţile pentru cheltuielile materiale 35%, cheltuieli de capital 
1,74/, şi la începutul anului s-au făcut plăţi pentru finalizarea proiectului de 12.576 lei. Din totalul plăţilor 
realizate, 5.788.952 lei au fost făcute din veniturile obţinute din contractul cu casa, procentul cheltuielilor 
de personal de 65%, din fondurile obţinute de la bugetul de stat, s-au făcut plăţi de 149.472 lei, din care 
cheltuieli de personal de 144.831 lei, cheltuieli materiale de 4.641 lei, . Din subvenţii de la bugetul local 
în sumă de 131.895 lei, 52.354 lei au fost utilizaţi pentru a achita dobânda cuvenită creditului contractat 
în 2012, 13.890 plăţi pentru utilităţile din ambulatoriu şi 65.651 lei – reparaţii la secţia de medicină 
internă. Din venituri proprii s-au făcut plăţi de 156.360 lei, din care 17.760 lucrări de reparaţii la reţeaua 
de telefonie, 15.893 lei reparaţii la sala de operaţie chirurgie, 107.808 echipamente medicale şi 12.577 
cheltuieli materiale pentru finalizarea proiectului. 

Costul mediu/zi spitalizare realizat la 30.09.2013 este de 230 lei. 
La finele celor 9 luni ale anului 2013 avem excedent contabil de 1.225.462 lei. 
D-l Ciuciulete – am tot respectul pentru personalul medical care lucrează la acest spital. Nu este 

numai părerea mea, am auzit şi prin oraş pe la diferiţi cetăţeni că sunt medici foarte buni, care îşi fac 
meseria aşa cum trebuie. Aş dori ca, în activitatea dumneavoastră viitoare, să aveţi în vedere că toate 
lucrările de reparaţii să treacă şi prin consiliul local, să ştim şi noi. Şi vă spun un singur caz, la secţia 
interne s-au pus burlane cu o echipă de romi, burlane de 0,2. Cred că dacă tot se face un lucru, trebuiau 
puse burlane mai groase. Nu cred că este bine să se facă astfel de lucrări fără să ştie primăria. Nu ştiu 
cum au fost plătiţi. 

D-şoara Cîrlig  – nu au fost plătiţi de noi direct, au fost contractaţi de Danimex, în cadrul lucrării de 
reparaţii. De acea lucrare aţi ştiut, banii au fost alocaţi în trimestrul 2-3. 

D-l Ciuciulete – nu cred că este o lucrare bună. În loc de tabla de 0,2, care e cât o foiţă de ţigară, să 
se fi pus o tablă care să ţină 10 ani, cred că aşa era firesc şi normal. 

 
   D-l Nicorici prezintă referatul privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-lui 
Pop Eugen Constantin 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 Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 141 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind validarea mandatului de consilier pentru d-na 
Stănchescu - Golban Livia - Doina. 

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 Kaba – comisia de validare a verificat legalitatea validării în funcţia de consilier a d-nei 

Stănchescu şi propune emiterea unei hotărâri în acest sens. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 142 
 
D-na Stănchescu-Golban Livia-Doina depune jurământul. 
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D-l Nicorici prezintă referatul privind actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia. 

D-l Postelnicu – propune amânarea acestui proiectt de hotărâre pentru şedinţa următoare pentru a 
putea actualiza şi componenţa comisiei de validate din care făcea parte d-l Pop. 

D-l Nicorici supune aprobării amânarea proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de 
voturi. 

 
D-l Nicorici prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul 

local pentru anul 2013. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care 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-na Ferescu – solicităm lămuriri. La punctul privind reparaţiile de la sediul SPCLEP, suma iniţială 

a crescut cu 70%, de la 112 la 192. 
D-l Postelnicu – iniţial am prevăzut reparaţii la acoperiş, şarpante, ce se impunea la exterior. Apoi 

am primit adresa de la direcţia pentru evidenţa persoanelor Timişoara, prin care ne informa că trebuie 
refăcută instalaţia electrică de la sediul SPCLEP Jimbolia, pentru că urmează ca acest serviciu să primească 
aparatură. Atunci am considerat, că dacă tot spargem pereţii pentru instalaţia electrică, să reabilităm tot 
interiorul. De aceea apare acestă diferenţă. 

D-na Ferescu – dacă s-a prevăzut o anumită sumă în buget, şi am alocat mai mult decât s-a 
prevăzut, înseamnă că s-a luat din altă parte. Din câte văd s-a renunţat la spaţiul verde, la parcurile de joacă, 
la acoperişul primăriei. 

D-l Postelnicu – în ceea ce priveşte acoperişul primăriei, suprafaţă fiind prea mare, suma prevăzută 
nu era suficientă şi am amânat această lucrare pentru anul viitor. 

D-na Ferescu – am rugămintea ca data viitoare să fim înştiinţaţi dacă suntem de acord cu depăşirea 
devizului iniţial pentru a evita astfel de discuţii. 

D-l Ciuciulete – nu se poate estima valoarea reală până când nu se execută lucrările respective. Ori 
acest centru aşa ar fi trebui să arate de multă vreme. 

D-l Tinei  – la începutul anului ni s-a prezentat un anumit buget şi s-a propus o anumită listă de 
investiţii. Acum luăm de la cultură şi familie şi punem în altă parte. 

D-l Niţoi – eu coordonez acest serviciu, să nu credeţi că acolo s-a făcut lux, s-a făcut ce era necesar. 
Au fost probleme cu publicul, au fost ameninţaţi colegii noştrii. Trebuie alarme, am preluat baza de date 
care trebuie securizată. S-a făcut un lucru oportun şi nu văd de ce aţi fi împotrivă. 

D-l Prcsina – d-l Ciuciulete spune că nu se poate previziona o lucrare. Problema este următoarea – 
plecând de la buget, nu se face o schiţă de la început. Problema este că procentual suma a crescut cu 70%, 
nu cu 20-30%, chestiune pe care am fi înţeles-o. În momentul în care vreau să fac ceva, să reabilitez, trebuie 
să ştiu ce reabilitez. În altă ordine de idei, în ce stadiu suntem cu PUG-ul? Jonglăm cu banii în funcţie de 
necesităţi. 

D-l Postelnicu – termenul “jonglăm” este forţat. Dar aşa se procedează la un buget de instituţie 
publică locală, unde se previzionează nişte cheltuieli. Repet, este vorba de o cu totul altă lucrare. Nu ştiam 
când am făcut bugetul ce ne vor cere cei de la Timişoara. Nu se pot pune bani la începutul anului pe un 
singur capitol. Referitor la PUG, suntem în litigiu cu firma cu care avem contract, această firmă fiind în 
insolvenţă. 

D-l Prcsina – putem să facem o creionare pentru 2014 a viitorului buget? 
D-l Postelnicu – putem, dar după regulile bugetului instituţiilor publice, nu al unei societăţi 

comerciale. 
D-l Meszaros – d-le Ciuciulete, dacă îmi propuneţi o lucrare, eu fac un deviz şi vă spun că lucrarea 

costă 10 lei. Dacă, când termin lucrarea vă cer 18 lei, îmi daţi banii? Asta la privat, că văd că la stat se poate 
cere oricât. Gândiţi-vă bine, nu avem aşa mulţi bani. Reparaţiile la acoperişul de la Biserica Catolică au 
costat 109 mii lei şi e o suprafaţă de 1300 mp, la SPCLEP reparaţiile costă 180 mii lei şi sunt 260 mp. 

D-l Postelnicu – reparaţiile acoperişului, ce era prevăzut iniţial, a costat cât devizul iniţial. Restul e 
alt proiect, altă lucrare.  
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D-l Ciuciulete – cei care sunteţi consilieri mai vechi ştiţi că de ani de zile s-a tot propus reabilitarea 
sediului SPCLEP, dar s-a tot renunţat. Devizele nu trebuie aprobate de consiliul local, cei care le semnează 
răspund. 

D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  10 voturi “pentru”, 1 vot 
“împotrivă” (d-l Meszaros) şi 5 “abţineri” ( d-l Tinei, d-l Prcsina, d-l Toth, d-l Kaba, d-na Ferescu) şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 143 
 

D-l Nicorici 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-na Ferescu – din câte ştiu eu repararea acoperişului de la interne nu era o cheltuială bugetată. Şi-

au făcut un buget la începutul anului, nu au ştiut că trebuie şi acoperişul? 
D-l Postelnicu – da, într-adevăr nu a fost prins în buget, au solicita ulterior. 
D-l Tinei  – nu mi se pare normal ca spitalul să aibă excedent contabil şi noi să defalcăm cote din 

TVA pentru ei şi să lăsăm cultura neacoperită. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  13 voturi “pentru” şi 3 

“abţineri” ( d-na Ferescu, d-na Stănchescu, D-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 144 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi activităţilor 
finanţate 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 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 Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  9 voturi “pentru” şi 7 

“abţineri” (d-l Kaba, d-l Toth, d-l Prcsina, d-l Tinei, d-l Meszaros, d-na Stănchescu şi d-na Ferescu) şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 145 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul 
institu ţiilor 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 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 Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  11 voturi “pentru” şi 5 

“abţineri” ( d-l Kaba, d-l Prcsina, d-l Tinei, D-l Meszaros, d-na Ferescu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 146 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării Statelor de fucţii pe 
anul 2013 şi organigramei. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 147 
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D-l Nicorici prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la 

Primăria oraşului Jimbolia, pentru anul 2014. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 148 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş. 

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-na Ferescu – care este valoarea cotizaţiei? 
D-l Gorgan – 3500 lei. 
D-l Niţoi – se calculeză în funcţie de numărul de locuitori. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 149 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 72 
din 23.05.2013 privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia, în domeniul privat al 
acestuia a apartamentelor nr. 2 şi 3 din imobilul situat în Jimbolia, str. Dr. Karl Diel, nr. 1. 

D-l Niţoi – în anul 2004 s-a trecut acea clădire la Consiliul Local, în 2008 s-a trecut înapoi la spital 
în folosinţă, dar tot ca locuinţă de serviciu. În extrasul de carte funciară nu este înscris niciun drept de 
administrare al spitalului . Nu este un spaţiu folosit strict pentru sănătate, ci ca şi locuinţă de serviciu. Ori 
aceste locuinţe de serviciu s-au vândut, începând cu anul 1990. Instituţia prefectului consideră că pentru a 
trece acest imobil din domeniul public în domeniul privat este nevoie de avizul Ministerului Sănătăţii. Ori 
de la Ministerul Sănătăţii s-a primit un răspuns evaziv. 

D-na Ferescu – aş fi vrut să aud cum sună contestaţia spitalului la hotărârea Consiliului Local. 
D-l Tinei – am primit eu o copie a contestaţie şi o să v-o citesc.  
D-l Postelnicu – sunt două variante, sau revocăm hotărârea şi refacem procedura, solicităm aviz de 

la Ministerul Sănătăţii, ori nu revocăm hotărârea şi ne asumăm consecinţele. 
D-na Ferescu – dacă revocăm hotărârea şi solicităm avizul Ministerului, înseamnă că recunoaştem 

dreptul de administrare al spitalului, care nu este înscris în C.F. 
D-l Niţoi – spitalul nu are o hotărâre de dare în administrare, s-a semnat doar un protocol de dare în 

folosinţă. 
D-l Ciuciulete – prefectura nu ştie cum arată acest imobil. 
D-l Niţoi – am trimis şi poze şi am expus imposibilitatea de a susţine cheltuielile de administrare 

din partea consiliului local. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 5 voturi “pentru”, 9 voturi 

“împotrivă” ( d-l Ciofiac, d-l Barna, d-l Ciuciulete, d-l Nicorici, d-na Ferescu, d-l Bâcă, d-l Tabeică, d-l 
Prcsina, d-l Tinei) şi 2 “abţineri” (d-l Gorgan şi d-na Stănchescu). 

 
D-l Nicorici prezintă referatul privind modificarea art. 2 al hotărârii privind  modificarea şi 

completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia nr. 86 din 
20.06.2013. 
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 D-l Niţoi – având în vedere că proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 72/23.05.2013 nu a 
fost aprobat, nu se mai impune discutarea acestul proiect de hotărâre, pentru că era o consecinţă a revocării. 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind înfiin ţarea serviciului de specialitate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân. 

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 vor fi duşi câinii care vor fi prinşi? 
D-l Postelnicu – tot la vechiul amplasament. 
D-l Prcsina – a fost bugetat? 
D-l Postelnicu – nu. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 150 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind aprobarea proiectului de reabilit are trotuare şi alei 
pietonale din Jimbolia, str. Republicii. 

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 – nu suntem împotriva investiţiilor din oraş, numai că executivul trebuie să aibă în vedere 

un lucru, Consiliul Local nu este anexa primăriei. Logic ar fi ca orice consultare să fie făcută şi cu comisia 
de urbanism. Noi suntem de acord, dar în viitor dorim să fim şi noi informaţi. 

D-l Toth – sunt lucrările care au început deja în oraş? 
D-l Postelnicu – în principiu da. Este vorba de sumele pe care trebuie să le cheltuim până la 

sfârşitul anului, altfel le vom pierde. S-a început decopertarea să vedem cum stăm.  
D-l Meszaros – în care canal va curge apa. Pe proiect nu apare niciun canal. 
D-l Postelnicu – este vorba de reabilitare, pantele se păstrează. 
D-l Meszaros – cu cât va costa mai mult? 
D-l Postelnicu – cu pavele gri “ceauşiste” costă 430 mii lei, 486 mii lei costă cu pavele colorate. 
D-na Ferescu – de unde sunt banii? 
D-l Postelnicu – 430 mii sunt de la Consiliul Judeţean, până la 484 de la bugetul local. 
D-l Meszaros – când va fi gata? 
D-l Postelnicu – trebuie să finalizăm anul acesta. 
D-l Toth – licitaţia pentru constructor a fost făcută? 
D-l Postelnicu – nu este licitaţie, e atribuire. 
D-l Tabeică – nu îi înteleg pe acei consilieri care sunt împotrivă când se doreşte să se facă ceva 

frumos pentru oraş. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  14  voturi “pentru” şi 2 

“abţineri” (d-l Kaba şi d-l Toth) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 151 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str. V. Babeş nr. 61 cuprins în C.F. 402969, TOP NR. 3460, 3461, 
cumpărat în baza Legii nr.112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 152 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BOSTAN 
CĂTĂLIN, 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 Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 153 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind aprobarea transform ării a unor posturi la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs. 

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-na Ferescu – postul de neonatolog dispare din grilă? 
D-şoara Cîrlig  – îl vom aduce înapoi. Când se va vacanta postul de la medicină internă prin 

pensionarea d-nei Deceanu, îl vom transforma în neonatolog. Postul l-am mai scos la concurs, dar nu s-a 
prezentat nimeni. 

D-l Costea – în toţi aceşti ani, am avut o singură dată neonatolog, care a stat apoximativ un an şi a 
plecat pentru că este o activitate prea slabă. Sunt prea puţine naşteri, 10-19 pe lună, nu are ce să facă, sunt 
momente când sunt 2-3 nou născuţi, e plătit cam degeaba. Cu pediatrii pe care îi avem acoperim această 
activitate. Avem acum o altă problemă, a plecat o doctoriţă de la pediatrie şi am rămas cu 2 pediatrii, şi ne 
chinuim să găsim un alt pediatru. Problema este că 2 oameni nu pot să facă linia de gardă la chemare, pot 
până la 10 zile, dar nu mai mult. Sunt zile în care nu este gardă la pediatrie (cum este azi). Dacă vine un caz 
de pediatrie la Spital trebuie să-l vedem noi, cei de la interne. Unui copil de 2-3 ani, cu care poţi vorbi, îi 
putem face o anamneză bună, dar unui bebeluuş e mai greu, nu avem specialitate. 

D-na Ferescu – nu se direcţionaeză cazurile la Timişoara? 
D-l Costea – cazurile care apelează la ambulanţă sunt duse direct la Luis Ţurcanu. Dar mai vin 

părinţi cu ei direct la spital. 
D-l Ciuciulete – în legătură cu cabinetul de cardiologie, nu are aparatura necesară, acest doctor care 

va veni, dacă e şi navetist, probabil nu va sta mult. 
D-l Costea – nici spitalul municipal Timişoara, sau cel din Lugoj, sau orice alt spital municipal 

obişnuit din ţară nu are dotare mai performantă decât avem noi. Avem două ecografe Doppler cu care se pot 
face ecografii performante, pe care nu le are orice spital. 

D-şoara Cîrlig  – să nu vă gândiţi la cardiologia intervenţională. 
D-l Costea – cardiologul îşi poate foarte bine meseria până la un anumit nivel. Suntem, ca dotare 

materială, mult peste media oricărui spital orăşenesc din ţară. Dacă vin şi aceşti doi medici, va fi un 
beneficiu pentru pacienţi, scutim mulţi cetăţeni de drumuri la Timişoara pentru reţeta de diabet. Şi pentru 
cardiologie se vor putea face o serie de lucruri până la un anumit nivel. 

D-l Ciuciulete – cei care sunt luaţi în evidenţa Spitalului Judeţean cu diabet, vor putea să se 
transfere la Jimbolia? 

D-l Costea – da, conform regulamentului, dacă avem specialist în diabet şi boli de nitriţie, centrul 
antidiabetic ne furnizează tabelul cu pacienţii din teritoriu şi cu schema de tratament. Lucrurile sunt destul 
de bine puse la punct. 

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

HOTĂRÂREA NR. 154 
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D-l Nicorici prezintă referatul privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 1 

din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical. 
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-na Ferescu – acolo funcţionează 3 cabinete. Două doctoriţe doresc să cumpere şi una nu mai 

doreşte? 
D-l Niţoi – avem o informare. A treia doctoriţă doreşte să se subapartamenteze apartamentul 2. 
D-l Tinei  – de ce nu avem apartamentare la mapă? Dacă se face o subapartamentare se schimbă 

cotele părţi. 
D-l Niţoi – la apartamentele nr. 1 şi nr. 3 nu se mai poate schimba nimic, acestea sunt intangibile. 

Cota parte a apartamentului nr. 2 se va împărţi la subapartamentare. 
D-l Tinei – să vedem extrasele de carte funciară. 
D-l Niţoi – acum sunt 3 apartamente, 2 le vindem şi al treilea, dacă aprobaţi, se subapartamentează. 

Doar acela se va modifica, cele 2 pe care le vindem rămân intangibile. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 155 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 3 
din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 156 
 
D-l Nicorici prezintă informarea cu privire la situaţia vânzării apartamentelor nr. 1, 2 şi 3 din 

imobilul situate în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9. 
D-l Niţoi – din comisie fac parte şi reprezentanţi ai DSP Timiş, ai Colegiului Medicilor şi de la 

Finanţe.  
D-l Barna – eu propun subapartamentarea apartamentlui nr. 2. 
D-l Toth – ce se va întâmpla cu apartamentul nou format, cel care nu e solicitat? 
D-l Niţoi – rămâne al oraşului Jimbolia. Putem folosi şi grădina care a fost dezmembrată. 
D-na Ferescu – grădina este închiriată? 
D-l Niţoi – nu. D-na Radu se obligă să plătească cheltuielile de subapartamentare şi evaluare. 
D-l Nicorici supune la vot propunerea de subapartamentare care se aprobă cu unanimitate. 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului cu prins în CF nr. 403216 
Jimbolia, nr. cad. A 10086. 

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Postelnicu – au concesionat 36.810 mp. Noi am făcut o lucrare de primă înregistrare în CF şi 

am concesionat această suprafaţă de teren. Pentru a putea obţine autorizaţie de construire au nevoie de 
avizul CFR-ului. Ori, CFR-ul, ca orice regie autonomă, nu şi-a intabulat terenurile şi acum refuză să le 
elibereze acest aviz pe motiv că ei au planuri de situaţii din care reiasă faptul că o parte din această 
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suprafaţă este a CFR-ului. Această firmă nu cere ceva în plus, vrea o suprafaţă mai mică pentru care poate 
să obţină autorizaţie de construire. 

D-l Tinei – noi am întrebat care este situaţia juridică a terenului , aţi spus că este în regulă. 
D-l Niţoi – conform CF-ului toată suprafaţa este a oraşului Jimbolia. 
D-l Tinei  – noi suntem pentru investiţii. Dar să vii acum, să ceri doar 9000 mp fără să identifici pe 

hartă mi se pare că denotă neseriozitate din partea lor. Să se vină cu o lucrare serioasă şi apoi vedem. 
D-l Toth – să vedem ce spune CFR-ul, dacă ei zic că nu, de ce să spunem noi da? 
D-l Niţoi – CFR-ul nu are actele în regulă, nu noi. Noi evem extras de carte funciară.Ei nu îşi 

intabulează terenurile şi vin cu nişte legende, care, după lege nu mai sunt valabile. 
D-l Postelnicu – ei abuzează şi nu dau avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire. 
D-l Ciuciulete – să aducă o schiţă. Noi am procedat legal, avem extras de carte funciară. 
D-l Tinei – să identifice suprafaţa de 9000 mp pe care o solicită pe hartă. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 13 voturi “împotrivă” şi 3 

“abţineri” (d-l Gorgan, d-l Barna şi d-l Ciofiac). 
 

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei economice: 
D-l Ciuciulete – de avut în vedere la întocmirea bugetului pentru anul 2014. Anul viitor se 

împlinesc 90 de ani de la trecerea Jimboliei la Regatul României. Cred că ar trebui să facem nişte 
manifestaţii, un program. Tot în anul 2014 se împlinesc 80 de ani de învăţământ în limba română în 
Jimbolia, profesorii de istorie, de limba română, bibliotecarii ar putea să facă un program pe această temă. 
Poate ar trebui să îi ridicăm un bust dr. Drăgan şi la Diel să facem o sală în memoria lui cu ajutorul d-nei 
Pia Brânzeu. Să facem o placă comemorativă preotului Cotoşman, care a zidit Biserica Ortodoxă din 
Jimbolia şi casa parohială unde acum locuieşte preotul Budulan.  

Din partea comisiei de învăţământ: 
D-na Ferescu – în legătură cu discuţiile din şedinţa de consiliu de luna trecută, s-a redactat o adresă 

către Inspectoratul Şcolar Timiş. Aş fi dorit să am la mapă răspunsul inspectoratului. Tot în şedinţa trecută 
am hotărât ca d-l Baban să vină cu un raport de activitate. Din moment ce nu îl avem la mapă, bănuiesc că 
nu l-a adus. La şedinţa cu persoanele implicate în activitatea sportivă din oraşul Jimbolia, d-l Baban nu a 
fost present. Aş vrea să ştiu dacă avem vreo concluzie în legătură cu acea întâlnire. 

D-l Postelnicu – d-l Baban nu a depus raportul, dar lucrează la el şi îl va depune. În legătură cu 
subiectul acelei întâlniri, nu putem continua pe Handball Club Florian să facem acest Club Sportiv 
Orăşenesc. Problema însă este sursa de finanţare a unei astfel de asociaţii. 

D-l Ciuciulete – înfiinţarea nu este grea, problema este finanţarea. 
D-na Ferescu – s-au finalizat lucrările la curtea şcolii de pe str. Lorena? Cât au costat lucrările? 
D-l Postelnicu – nu ştiu sumele, le putem cere la serviciul contabilitate.. Mai trebuie trasat, iar 

referitor la planeitate, acest lucru îl putem rezolva anul viitor cu încă un covor de asfalt, pentru că aşa a fost 
natura terenului şi cantitatea de bitum care a fost alocată pentru această lucrare. 

D-na Ferescu – au mai rămas materiale de construcţii, ar trebui ridicate, sunt un pericol pentru 
copii. 

D-l Postelnicu – se vor ridica. 
D-na Ferescu – va rămâne acelaşi mobilier în curtea şcolii? Aceleaşi bănci? 
D-l Postelnicu – da. 
Din partea comisiei juridice: 
D-l Bâcă – ar trebui să stăm de vorbă cu cei care conduc sau administrează lucrările care se 

desfăşoară în oraş pentru că nu este normal ce se întâmplă. 
D-l Postelnicu – avem zilnic discuţii cu ei. În ultima discuţie au zis că nu are importanţă ce cerem 

noi, ei urmăresc contractul şi că noi nu suntem parte în contract. Singura soluţie pe care am găsit-o este 
aceea că nu le mai dăm autorizaţii de spargere până nu astupă ce au desfăcut până acum. Am solicitat chiar 
rezilierea constractului, să vină alt constructor. Dar ar interveni o nouă procedură de licitaţie şi ar amâna 
foarte mult şi s-ar putea pierde banii pentru lucrările din tot judeţul. Cei de la AQUATIM susţin că au un 
acord scris din 2006-2007, prin care oraşul Jimbolia s-a angajat ca, atunci când se vor începe lucrările la 
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canalizare, în Jimbolia nu se vor desfăşura lucrări care să îi încurce. Nu e normal ca după atâţia ani să se 
folosească o asemenea convenţie. În proiect apare că ei trebuie să aducă la forma iniţială terenul pe care îl 
deranjează. 

Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Tinei  – am în mapă un referat din partea serviciului impozite şi taxe locale prin care se solicită 

suspendarea contractelor de închiriere a spaţiului public pentru amplasarea de terase pe perioada iernii. 
D-l Postelnicu – vom da o hotărâre de consiliu prin care să se aprobe ca, pe perioada verii vor plăti 

o taxă, iar iarna să le ridice de pe domeniul public. Ne vom interesa până la şedinţa următoare şi vom veni 
cu un proiect de hotărâre în acest sens, terasele trebuie să fie mobile. 

D-l Tinei – să constituim comisia pentru concursul “Cea mai frumoasă casa”. 
Se trece la Diverse: 
D-l Prcsina – să fim informaţi la fiecare şedinţă care este stadiul lucrărilor din oraş. Nu sunt 

marcate zonele unde se lucrează, cine răspunde dacă are loc vreun accident? În altă ordine de idei, voi 
prezenta o petiţie a d-lui Stan Ioan care ne-a fost trimisă prin Biroul Parlamentar, în legătură cu imobilul de 
pe str. Carpaţi, nr. 2. 

D-l Postelnicu – acele locuinţe, în momentul în care aceste persoane s-au mutat, erau în regulă. 
Problema este calitatea oamenilor care locuiesc acolo. D-l Stan doreşte să îi mutăm cu totul de acolo, ori nu 
avem bani să construim alte locuinţe pentru ei. 

D-l Prcsina – ar trebui să luăm în fiecare an câteva măsuri pentru integrarea romilor. 
D-l Toth – a fost acel proiect prin care li s-a băgat gazul. 
D-na Ferescu – am solicitat d-lui vice să vedem şi noi adresa către APIA din care să rezulte 

teledetecţia cu suprafaţa de teren aferentă oraşului Jimbolia. 
D-l Postelnicu – a apărut o lege care ne obligă să facem inventarierea tuturor suprafeţelor, atât 

intravilan cât şi extravilan. De la APIA situaţia e relativă, pentru că doar cei care lucrează terenul îl declară. 
D-l Niţoi – lucrarea de care v-a spus d-l primar este destul de mare, am avut 3 ofertanţi, care au 

solicitat 7 ron/ha extravilan şi 80 ron/ha intravilan. Sunt sume mari, dar este absolut necesară o astfel de 
inventariere şi am ştii exact cât teren este al nostru, cât al statului. 

D-l Tinei – se anunţă o iarnă foarte grea, cum vom reacţiona? 
D-l Postelnicu – vom intervenii cu forţe proprii, vom apela la toţi posesorii de utilaje, avem acelaşi 

efectiv de utilaje ca şi anul trecut. 
D-l Prcsina – ar trebui să învăţăm din ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu deszăpezirea. Să băgăm 

utilajele într-o verificare tehnică. 
D-l Tinei – nu ar fii bine să facem provizii de clorură? 
D-l Postelnicu – avem stocuri de sare. 
D-l Meszaros – nu vreau să opresc investiţiile, dar dacă află cetăţenii că lucrările au început şi noi 

azi am alocat banii .... 
D-l Postelnicu – banii erau alocaţi. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Nicorici mulţumeşte celor prezenţi pentru participare 

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

şedinţă şi unul la dosarul primarului.      
 
    

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 Nicorici Ilie 
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