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

 
 

 HOTĂRÂREA 
  privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Ţinând cont de prevederile art. 15 din anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Jimbolia nr. 108 şi 109 din 

29.08.2013 prin care s-a aprobat încetarea mandatului de consilier al d-lui Mihăilă Timotei 
şi validarea în funcţia de consilier a d-lui Ciofiac Ioan; 

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Jimbolia nr. 141 şi 142 din 
24.10.2013 prin care s-a aprobat încetarea mandatului de consilier al d-lui Pop Eugen 
Constantin şi validarea în funcţia de consilier a d-nei Stănchescu Golban Livia Doina; 

În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 54 din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se  aprobă actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia, după cum urmează:  
 

I. COMISIA PENTRU ACTIVIT ĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE : 
1. Ciuciulete Petru  
2. Nicorici Ilie 
3. Barna Petru Ladislau  
4. Tinei Valentin 
5. Kaba Gabor 

 
II.  COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, 

PROTECŢIA MEDIULUI , TURISM ŞI AGRICULTUR Ă: 
1. Scrob Radu Nicolae 
2. Ciofiac Ioan 
3. Meszaros Ştefan 
4. Prcsina Iancu - Constantin 
5. Gorgan Daniel 

 
III.  COMISIA PENTRU INV ĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE,   
     ACTIVIT ĂŢI SOCIAL-CULTURALE, TINERET ŞI SPORT  

1. Ferescu Laura – Mărioara  
2. Ciuciulete Petru  
3. Stănchescu – Golban Livia Doina 
4. Kasa Ioan Tiberiu  
5. Barna Petru Ladislau 



 
IV.  COMISIA JURIDIC Ă ŞI DE DISCIPLIN Ă, MUNCĂ, PROTECŢIE  
      SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  

1.  Bâcă Ioan 
2.  Toth Gabor 
3.  Tabeică Neculai 
4.  Corneanu Constantin 

                                  5. Gorgan Daniel 
 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii,  aplicării actelor cu character 
reparatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Celor prevăzuţi la art.1 
- Cetăţenilor prin afişare şi presă. 

 
 

Nr. 157 din 21 noiembrie  2013                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                    Nicorici Ilie 
      
 
 
                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
              Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind actualizarea componenţei comisiei de validare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 141 din 

24.10.2013 prin care s-a aprobat încetarea mandatului de consilier al d-lui Pop 
Eugen Constantin  

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

ART. 1  -  Se aprobă actualizarea componenţei comisiei  de validare a  
consilierilor locali,  care va avea  următoarea componenţă : 

 
1.KASA IOAN TIBERIU 

2.TINEI VALENTIN 

3.NICORICI ILIE 

4.KABA GABOR 

5.SCROB RADU NICOLAE 

 

 

Nr.  158   din 21 noiembie 2013 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Nicorici Ilie 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR  
   Niţoi Ionel 
 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a unei 
suprafeţe de 450  mp din  terenul  situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, 
înscris în CF nr. 403090 Jimbolia, nr. topo 729/c, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8055/15.11.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a unei suprafeţe de 450  mp din  terenul  situat în Jimbolia, str. 
Albinelor, nr. 42, înscris în CF nr. 403090 Jimbolia, nr. topo 729/c , pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală; 

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 unei suprafeţe de 450  mp 
din  terenul situat în Jimbolia, str. Albinelor, nr. 42, înscris în CF nr. 403090 
Jimbolia, nr. topo 729/c , pentru construirea unei locuinţe  proprietate personală . 

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; 

 
Nr.  159     din 21 noiembrie 2013                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          Nicorici Ilie 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 



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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul, situat în intravilan, în 
suprafaţă de 609  mp, cuprins în C.F. 402012 , topo 14541/1, propus spre vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 8606 din 14.11.2013 al Serviciului Urbanism prin care se propune  

însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare, întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L., 
pentru terenul, situat în intravilan, în suprafaţă de 609  mp, cuprins în C.F. 402012 , topo 14541/1 , 
propus spre vânzare, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia ;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul, situat în intravilan, în suprafaţă  
de 609  mp, cuprins în C.F. 402012 , topo 14541/1, propus spre vânzare, ce urmează a  fi vândut 
titularului contractului  de concesiune , după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Denumirea 
Concesiona

- 
rului 

 

Adresa 
terenului 

Nr. 
CF 

Nr. 
Topo/Ca
dastral 

Data 
întocmirii 

rap. de eval. 
întocmit de 

S.C. 
SAUROCAD 

S.R.L. 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. teren 
concesionat 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
la care se 
adaugă 
TVA 

1. S.C. 
ABELDA 

S.R.L. 

 
 

Jimbolia, 
Str.Porumbei

-lor 

 
 

402012 

 
 

14541/1 
402012 

 
 

11.11.2013 

 
 

D 

 
 

609 

 
 

10.920 

 
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 Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
    Nr.    160  din 21 noiembrie 2013                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Nicorici Ilie 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  situat în 
Jimbolia, înscris în CF nr. 402012 , topo 14541/1, în suprafaţă de 609 mp 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 8439 din 14.11.2013  al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii S.C. ABELDA S.R.L., în calitate de 
concesionar, prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 
609 mp cu preţul de 10.920 lei (4,022 euro/mp), la care se va adăuga TVA, conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 11.11.2013. 

În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către S.C. ABELDA 
S.R.L. a suprafeţei de teren de  609 mp., ce constituie  teren concesionat cuprins în CF 
402012, topo 14541/1  Jimbolia. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 10.920 lei,   
(4,022 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
SRL, la data de 11.11.2013. 

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

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde concesionarului. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului  administraţie publică locală ; 
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- SC ABELDA  SRL. 

  
Nr. 161 din 21  noiembrie  2013                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Nicorici Ilie 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

 HOTĂRÂREA 
privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” 

din oraşul Jimbolia, pe anul 2013 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Având în vedere  referatul nr.  8689 din 19 noiembrie 2013  al 

serviciului urbanism, prin care se propune acordarea diplomelor la concursul „Cea 
mai frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2013; 

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 acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe 

anul 2013, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

                ADRESA  
           (STRADA, NR) 

 PROPRIETAR 
 

LOCUL OBŢINUT  

1. Calea Timişorii, nr. 3 Mikla Ioan 1 
2. Dr. Diel, nr.30 Dăescu Ilonka 2 
3. Dr.Victor Babeş, nr.11 Borcan Sabin 3 

 
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; 
- celor prevăzuţi la art.1 
- cetăţenilor prin afişare 

 
 
Nr.  162      din 21 noiembrie 2013   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                             Nicorici Ilie 
              
   CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
                    Niţoi Ionel  
 
 



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

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2014 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8571 din 13 noiembrie 2013 prin care se propune 

aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2014; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 

şi 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art.1. – Se aprobă Agenda cultural – sportivă  a oraşului Jimboli a 

pe anul 2014,  conform Anexei care face parte 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; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă. 

 
 
 
 
Nr.   163    din 21 noiembrie 2013     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Nicorici Ilie 
      
   
    
                            CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel  



          
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş                                                    Anexa la HCLJ nr. 163  din 21.11.2013 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

AGENDA CULTURAL – SPORTIV Ă A ORAŞULUI JIMBOLIA – 2014  
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii Perioada 
desfăşurării 

 

Locul 
desfăşurării 

Total 
cheltuieli 

RON 

Organizatori 

01. Aniversare Mihai Eminescu – 
Expoziţie de carte şi recital de 
poezie. Depunere de flori la statuia 
poetului. 

ianuarie Jimbolia 1500 
 
1500 - CLJ 
 

CLJ, 
Biblioteca 
Orăşenească 

02. Decernarea Premiului „Mihail 
Avramescu” -  
ed a VIII- a 

ianuarie Jimbolia 3000 
3000 - CLJ 
 

CLJ,Muzeul Presei 
Casa de Cultură 

03. „Măr ţişorul – obiceiuri româneşti” 
– expoziţie de măr ţişoare 

   februarie Jimbolia 4000 
4000 - CLJ 

CLJ, 
Muzeul St. Jäger 

04. 83 de ani de la naşterea poetului 
Petre Stoica – expoziţie 

februarie Jimbolia 3000 
3000 - CLJ 
   

CJT, CLJ,Muzeul 
Presei 
 

05. Cupa Măr ţişorului (handbal 
feminin) 

martie Jimbolia 3000 
3000 - CLJ 

DJTST,CLJ,Handbal 
Club Jimbolia 

06. Comemorare Stefan Jäger – 51 de 
ani de la moartea pictorului. 
Tipărire album de reproduceri. 

martie Jimbolia 4000 
 
4000 - CLJ 

CLJ, 
Muzeul St. Jäger 

07.  Europa noastră -     
 simpozion 

aprilie Jimbolia 2000 
2000 - CLJ 

CLJ, Asociaţia Banat-
Ripensis 

 08. 90 de ani de la alipirea Jimboliei la 
România – expoziţie 

aprilie Jimbolia 3000 
3000 - CLJ 
 

CLJ,Muzeul Presei 
Casa de Cultură 

09. Sărbătorirea a 115 ani de la 
naşterea lui George Calinescu. 
Prezentare activitate literară. 
Vizionare film. Expoziţie de carte. 
Concurs. 

mai Jimbolia 1500 
 
1500 - CLJ 
 

CLJ, 
Biblioteca 
Orăşenească 

10. Cupa Europei – Zilele sportului 
pentru toţi  
 

mai Jimbolia 6000 
4500 - CLJ 
1500 - CJT 

CJT, 
DJTST,CLJ,Casa de 
Cultur ă 

11. Memorialul Stefan Jäger – tipărire 
Album St. Jäger 

mai Jimbolia 10000 
7500 - CLJ 
2500 - CJT 

CJT, CLJ, 
Muzeul St. Jäger 

12. Raliul Jimbolia - 
ed. a XII-a 

mai Jimbolia 5000 
5000 - CLJ 

CLJ, 
Casa de Cultură 

13. Tabără de creaţie artistică – ediţia a 
VI - a 

mai Jimbolia 25000 
20000 - CLJ 
  5000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

14. Expo Turism Jimbolia  - ediţia a II - 
a 

mai Jimbolia 20000 
15000 - CLJ 
  5000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

15. Juvenis Jimborock – ediţia a IV - a 
 

iunie Jimbolia 3000 
2250 - CLJ 
  750 - CJT 

CJT, CLJ,Casa de 
Cultur ă 

16. Jimbo-Blues -  
ed. a XII-a 

iunie Jimbolia 20000 
15000 - CLJ 
  5000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

17. 1 Iunie- Ziua internaţională a 
copilului 

iunie Jimbolia 6000 
4500 - CLJ 

CJT, CLJ, 
Jimbolia 



1500 - CJT  
18. 125 de ani de la moartea poetului 

Mihai Eminescu – expoziţie 
 

iunie Jimbolia 3000 
2250 - CLJ 
  750 - CJT 

CJT, CLJ,Muzeul 
Presei 
 
 

19. Atelier de pictură pe sticlă iulie Jimbolia 2000 
 
2000 - CLJ 

CLJ, 
Muzeul St. Jäger 

20. Zilele Jimboliene - 
ed. a XVII-a 

iulie Jimbolia 60000 
45000 - CLJ 
15000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

21. Sărbătorirea a 80 de ani de 
învăţământ în limba română – 
expoziţie, simpozion, concurs  

      iulie Jimbolia 3000 
2250 - CLJ 
  750 - CJT 

CJT, CLJ,  
Biblioteca 
Orăşenească 

22. Competiţii sportive organizate în 
cadrul Zilelor Jimboliene: 
campionate de minifotbal, tenis de 
câmp, tenis de masă, karate, lupte 
libere, baschet, handbal feminin şi 
masculin. 

      iulie Jimbolia 6000 
4500 - CLJ 
1500 - CJT 

CJT, DJTST,CLJ, 
Handbal Club 
Jimbolia 
 

23. Expoziţie colectivă de pictură: 
„Dialog şi  culoare”. 
Lansare de carte: „Arc peste timp” 
– Maria Schulz. 

iulie Jimbolia 4000 
3000 - CLJ 
1000 - CJT 

CJT, CLJ, Muzeul St. 
Jäger 

24. Publicaţii bănăţene după revoluţia 
din 1989 – expoziţie 
 

iulie Jimbolia 3000 
2250 - CLJ 
  750 - CJT 

CJT, CLJ,Muzeul 
Presei 
 
 

25. Ruga Jimboliană -  
ed. a IX-a, spectacol folcloric 

august Jimbolia 20000 
15000 - CLJ 
  5000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

26. Întâlnire Europeană de Tineret august Germania 10000 
10000 - CLJ 
 

 CLJ, 
Casa de Cultură, ATJ 
 

27. Tabără internaţională de 
împletituri din paie şi alte obiecte 
de artizanat 

septembrie Jimbolia 60000 
45000 - CLJ 
15000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

28. Turneul prieteniei – ed. a IV–a – 
turneu feminin de handbal 

septembrie Jimbolia 10000 
  7500 - CLJ 
  2500 - CJT 

CJT, DJTST, CLJ, 
Casa de Cultură 

                
29. 

Publicaţii religioase ale Bisericii 
Ortodoxe Române – expoziţie 

octombrie Jimbolia 1500 
1500 - CLJ 
 

CLJ,Muzeul Presei 

30. Memorialul Georgeta (Otrok) 
Gazibara – ed. a VII – a – cross pe 
diferite categorii de vârstă 

octombrie Jimbolia 10000 
  7500 - CLJ 
  2500 - CJT 

CJT, DJTST, CLJ, 
Casa de Cultură 

31. Serbările Toamnei – ediţia a II - a octombrie Jimbolia 20000 
15000 - CLJ 
  5000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

32. Cupa Clubului (Campionat de şah) noiembrie Jimbolia 8000 
6000 - CLJ 
2000 - CJT 

CJT, DJTST, CLJ, 
Casa de Cultură 

33. Expoziţie de flori de toamnă noiembrie Jimbolia 2000 
 
2000 - CLJ 

CLJ, 
Muzeul St. Jäger 

34. Ziua Naţională a României decembrie Jimbolia 5000 
5000 - CLJ 

CLJ, POJ 
Casa de Cultură 

35. Cupa „Prietenii semicercului” 
Handbal feminin - copii 

decembrie Jimbolia 3000 
3000 - CLJ 
 

 DJTST, CLJ, 
Casa de Cultură 

36.                Ţăranul r ămân şi patima sa pentru decembrie Jimbolia 1500 CLJ 



pământ - comemorarea a  70 de ani 
de la moartea lui Liviu Rebreanu 

1500 - CLJ Biblioteca 
Orăşenească 

37. 1 Decembrie – expoziţie 
 

decembrie Jimbolia 1500 
1500 - CLJ 
 

CJT, CLJ,Muzeul 
Presei 

38. Sărbătoarea de Ignat - ed. a XIV-a - 
tradi ţii şi obiceiuri 

decembrie Jimbolia  7500 
 7500 - CLJ 

CLJ, 
Casa de Cultură 

39. 
 

Festivalul Internaţional 
„O, brad frumos!” - ed. a XIX-a 

decembrie Jimbolia 20000 
15000 - CLJ 
  5000 - CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 

40. Concert Revelion decembrie Jimbolia 20000 
20000 - CLJ 
   

CLJ, 
Casa de Cultură, 
Asociaţia Banat-
Ripensis 

 
                                                                                

               Total:  401.000 lei 
                                                                                                    CLJ:   323.000 lei 
                                                                                                    CJT:     78.000 lei    
          
  Primar,                                      Comisia pentru Cultură,                                     Casa de Cultură, 
Postelnicu Darius - Adrian      Preşedinte: Ferescu Laura                                     Takács Etelca 
 
 
            

                         

                     
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre 
vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 

112/1995 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 8659 
din 18.11.2013 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a 
raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza 
Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, 
conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL, teren ce aparţine 
domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în CF 
401022, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi 
vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit 
de SC 

SAUROCAD 
SRL 

Supraf. 
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp) 

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

1. PETROVICI 
EVA 

Str.C. 
Brâncoveanu  

nr. 12/B 

401022 2080 17.10.2013 208 40 900 

   
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 Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
    Nr.  164  din 21 noiembrie 2013                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                    Nicorici Ilie 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
              Niţoi Ionel 



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

 
 HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 
locuinţa situată în Jimbolia, str. Constantin Brâncovenu, nr. 12/B 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  
referatul nr. 4485 din 18.11.2013  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
întocmit în baza cererii numitei Petrovici Eva, în calitate de proprietar al locuinţei 
cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Constantin Brâncovenu, nr. 
12/B şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 40 mp 
cu preţul de 900 lei (5,00 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. 
SAUROCAD” SRL, la data de 17.10.2013, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 208 mp., teren aferent locuinţei, conform 
HCL nr. 212/26.06.2001. 

În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d/na Petrovici Eva  a 

suprafeţei de 40  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF 401022, cu nr. topo 
2080 din Jimbolia, str. Constantin Brâncovenu , nr. 12/B. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 900 lei,   (5,00 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la 
data de 17.10.2013. 

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

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

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 ; 
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- D-nei Petrovici Eva. 

  
Nr.   165 din 21 noienbrie 2013                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                Nicorici Ilie 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind atribuirea cu titlu gratuit a gropii de împ rumut din extravilanul 
oraşului Jimbolia, identificat ă cu nr. cadastral HB 734 ,în suprafaţă de 
0,15 ha, către S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 8693 din 19.11.2013  al Serviciului Urbanism, prin care se 

propune atribuirea cu titlu gratuit a gropii de împrumut din extravilanul oraşului Jimbolia, 
identificată cu nr. cadastral HB 734, în suprafaţă de 0,15 ha, către S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
Jimbolia; . 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ‚”b” şi  alin. (9) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a gropii de împrumut din 
extravilanul oraşului Jimbolia, identificată cu nr. cadastral HB 734, în suprafaţă de 0,15 ha, 
către S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia  

. 
Art. 2. – 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 şi amenajarea teritoriului; 
- SC  Peisaj Hosta  SRL Jimbolia . 

 
 
  
Nr. 166 din 21  noiembrie  2013                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Nicorici Ilie 
          
                                          
                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului Jimbolia”, 
doamnei MARIA SCHULZ 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al 

oraşului Jimbolia” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 
12 din 28 martie 1996 şi  expunerea de motive nr. 8871/20.11.2013 prin care se 
propune acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului Jimbolia” d-nei Maria 
Schulz; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Jimbolia” d-nei 

Maria Schulz. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- D-nei Maria Schulz 

  
Nr. 167 din 21 noiembrie 2013                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                           Nicorici Ilie 
         
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 21 noiembrie 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 Corneanu Constantin. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 370 din 13.11.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia.  

2.   Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiei de validare. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 

2013. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
5. Proiect de hotărâre privind dezlipirea suprafeţei de 450 m.p. din totalul de 551 m.p. din terenul 

situat în Jimbolia, Str. Albinelor nr. 42, identificat în CF nr. 403090, nr. topo.  729/ C, nr. cadastral 
3966. 

6. Proiect  de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţetei de teren de 
450 m.p. situat în Jimbolia, Str. Albinelor nr. 42, identificat în CF nr. 403090, nr. topo.  729/C, nr. 
cadastral 3966, pentru construirea unei locuinţe proprietate privată. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionare, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 1.350 mp 
identificată în CF nr. 403003, nr. topo. 403003  şi a suprafeţei de 150 mp identificată în CF. nr 
402938, nr. topo. 402938, prin act adiţional la contractul de concesiune nr. 3756 din 04.11.2004.  

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul intravilan în suprafaţă de 
609 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre vânzare. 

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  situat în 
Jimbolia, înscris în CF nr. 402012 în suprafaţă de 609 mp. 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă din oraşul 
Jimbolia”, pe anul 2013. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pentru anul 
2014. 

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

Plus la ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre  privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre 

vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995. 
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată 

în Jimbolia, str. Constantin Brâncovenu, nr. 12/B. 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a gropii de împrumut din extravilanul oraşului 

Jimbolia, identificată cu nr. cadastral HB 734 ,în suprafaţă de 0,15 ha, către S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. Jimbolia . 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului Jimbolia”, doamnei 
MARIA SCHULZ. 
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5. Analizarea procesului-verbal nr. 7241 din 30.09.2013 şi deciziei nr. 109 din 28.10.2013 încheiate în 
urma misiunii de audit asupra bilanţului contabil şi contului anual de execuţie bugetară  efectuată de 
Camera de Conturi a Judeţului Timiş. 
 
Conform HCL NR. 140 din 24 octombrie 2013 preşedinte de şedinţă este d-l Nicorici Ilie. 
 
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 24 octombrie 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

   D-l Nicorici prezintă referatul privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

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 Kasa – la acest proiect de hotărâre mi se pare un lucru foarte important, nu înţeleg de unde vine 

şi unde ajunge. O să spun scurt: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să fac cu bună credinţă tot ce îmi 
stă în putere pentru binele locuitorilor oraşului Jimbolia. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” Jurământul acesta l-
am depus şi eu şi l-aţi depus voi toţi, este jurământul de investire ca şi consilieri. Nu scrie niciunde nimic 
despre partid, nimic despre ambiţii politice în acest jurământ, ci doar despre binele locuitorilor oraşului 
Jimbolia. În care parte din acest jurământ am greşit eu, să fiu scos dintr-o comisie, doar aşa, şi care parte a 
jurământului acesta îl respectaţi voi votând acest proiect. Este, pentru mine, în momentul de faţă, o dilemă 
şi sincer nu ştiu cum să reacţionez. Tatăl meu mi-a spus odată: “Fiule să nu te crezi  tu atât de capabil încât 
să înţelegi inteligenţa altora în deciziile ce le iau. Va trebui să întrebi şi vei fi mirat.” Şi a avut dreptate. 
Dacă Jimbolia nu a mers bine în ultimul an  şi ceva a fost din cauză că nu a fost comisia de urbanism cum 
trebuie? Îl scoatem? De ce? Sau e greşeala mea cea mare că eu nu am dus până acum o luptă de opoziţie, ne 
simţim fără opoziţie? Ca cetăţean trebuia să duc o luptă de opoziţie, ceea ce nu am făcut. De aceea las 
dilema în sală, o las la dumneavoastră să vă gândiţi cum vrem să meargă înainte pentru binele oraşului 
Jimbolia. Poate printr-un telefon, prin a contacta pe cineva şi a-i spune despre planurile ce le ai pentru oraş 
şi să spui de ce crezi că e bine aşa, iar persoana respectivă poate să înţeleagă şi să spună “OK”, sau să-i 
ataci mândria, care poate nu e la locul ei, care poate nu trebuie să o regăsim aici şi să-i spui, să te înţeleagă 
de genu: “Omule eşti moale, îţi arunc mănuşa.” Să o consider o mănuşă? Eu mă voi retrage de la şedinţa de 
azi şi o să mai meditez. Vă las pe toţi consilierii să vă repetaţi în gând jurământul şi să faceţi spre binele 
locuitorilor oraşului Jimbolia. “Aşa să vă ajute Dumnezeu.” În momentul în care veniţi cu o hotărâre de a 
muta o persoană din comisie, de a o scoate din comisie, nu sunt pus altundeva. Pe ce motiv? Va duce acest 
lucru Jimbolia mai departe? Vă mulţumesc. 

D-l Postelnicu – d-le Kasa, poate e mai bine să rămâneţi. 
D-l Kasa părăseşte sala de şedinţe. 
D-l Meszaros – lasaţi d-le primar, aşa e mai bine, o să fim mai mulţi în curând. Probabil după acest 

curaj de a lua cuvântul , probabil o să mă avansez şi eu în comisia economică, sper. Să amestecaţi cât se 
poate de bine unul care se pricepe la ceva, băgaţi-l unde nu se pricepe, ca să puteţi să-l trageţi de ureche că a 
făcut bine s-au că nu a făcut bine. Sau bateţi-vă joc de consilieri că este foarte frumos. Vă rog să notaţi, 
procesele verbale nu sunt completate complet. Procesele verbale sunt pe jumătate completate, ce se discută 
în consiliu. Asta nu este frumos. Şi vă rog frumos, de azi încolo, am adresat aseară în şedinţa de comisie, 
cine a hotărât asta, primaru a hotărât, cum sunt pe listă aşa vor fi funcţiile, cine e pe primul loc e preşedinte, 
pe locul doi aşa şi aşa. 

D-l Postelnicu -. nu este adevărat, preşedintele se votează în comisie. 
D-l Meszaros – d-le primar, vă rog frumos. Un coleg mi-a spus aseară că dumneavoastră hotărâţi. 

Procesele verbale de recepţie să le prezentaţi la comisia de urbanism, să se termine hoţia, se fură bani 
publici. Mai vorbim. Nu se poate. Aţi depăşit puţin. 

D-l Postelnicu – nu vă permit aşa ceva. 



 3 

D-l Meszaros – aţi întrebat UDMR-ul dacă vrea într-o comisie sau nu? 
D-l Postelnicu – şi eu am fost consilier şi nu am fost întrebat niciodată dacă vreau să fac parte dintr-

o comisie sau nu. Îmi aduc aminte că în trecut nu aţi cutezat să îl întrebaţi nimic pe fostul primar. 
D-l Meszaros – continuaţi ce a făcut d-l Kaba atunci. 
D-l Postelnicu – despre ce vreţi să vorbim? Despre campus, despre parcuri, despre fizioterapie? 
D-l Meszaros, d-l Toth şi d-l Kaba părăsesc sala de şedinţă. 
D-l Nicorici precizează că în sală au rămas 12 consilieri şi că se poate continua şedinţa. 
D-l Ciuciulete – mă uimeşte faptul că d-l Kaba nu a vrut să spună cum a fost perioada de 12 ani în 

care a fost primar. O să vă spun eu, că am lucrat cu el vreo 4 ani. Niciodată PDL-ul nu a avut preşedinţia 
vreunei comisii. Vă trimit să vă uitaţi la Muzeul Jager. În faţa muzeului este o placă mare, regret că a plecat, 
îi spuneam în faţă. Să mergeţi să vedeţi ce scrie pe placă, este ceva de speriat. Şi atunci oamenii aştia spun 
că doresc binele oraşului, nu Kasa, e un băiat deosebit.  S-a pus într-adevăr şi problema partidului, dar felul 
cum au interpretat-o ei este urât. Mergeţi la Muzeul Presei şi vedeţi afaceri de miliarde şi atunci vorbim de 
cinste. Mergeţi la fizioterapia din Futok, unde a lucrat d-l Meszaros. Există proces verbal de recepţie? Dacă 
există îl mănânc. Dacă credeţi că este o lucrare executată ca să faci fizioterapie ….. Sunt lucruri clare, 
lucruri făcute, lucruri văzute. Şi atunci vorbesc de cinste?. Mergeţi la Jager  cât mai este plăcuţa. 

D-l Tinei  – ca să înţelegeţi cum voi vota eu azi. Ţin să vă aduc aminte că suntem în post şi că sunt 
10 porunci şi 9 fericiri. Nu o să citesc poruncile că le ştiţi cu toţii. Vă citesc fericirile: 1 “Fericiţi cei săraci 
cu duhul căci a lor e împărăţia cerurilor”, 8. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acestora este 
împărăţia cerurilor”, 9. “ Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori pe voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul 
tău împotriva voastră, minţind pentru Mine”. Voi vota politic pentru majoritate, dar ca om voi vota 
independent. 

D-l Bâcă – am stat împreună cu comisia, am judecat lucrurile, într-un fel, ca să nu fim părtinitori. 
Însă după tot ce s-a întâmplat azi aici, tind să cred că ne-am înşelat. Faptul că ei s-au retras fără să spună 
cuvântul în realitate, şi că cunosc anumite dedesubturi care cred ei că le fac şi alţii acuma, e foarte rău. Sau 
poate nu au fost cuplaţi să participle şi ei la anumite dedesubturi. Nu pot să îi înţeleg că s-au comportat aşa. 
Şi îmi pare rău. E clar că vor să aibă o influenţă asupra consiliului local ceea ce nu e corect. Noi la fel de 
bine putem să ne spunem părerea indiferent că suntem doar membrii în comisie sau preşedinţi de comisie. 
Nimeni nu poate să ne împiedice să ne spunem părerea în plen. Sunt puţin demoralizat de ceea ce s-a 
întâmplat. Nu pot să îi consider colegi în felul acesta. 

D-l Postelnicu – unul dintre consilieri făcea apel la jurămând şi la atitudinea în faţa lui Dumnezeu, 
ori mândria este unul dintre cele mai mari păcate. Şapte consilieri am împărţit căte unul pe comisii, să fie 
bine. La insistenţele d-lui Kaba am pus câte doi  în fiecare comisie, ca să semene aceeaşi zânzanie. D-l 
Meszaros îl contestă pe d-l Radu Scrob, că nu are Radu Scrob facultatea pe care o are dumnealui pentru a 
face parte din comisia de urbanism. Iar aseară îl dădea exemplu pe d-l Prcsina că e inginer. Şi Radu Scrob e 
inginer. La ei totul se rezumă la informaţii toxice, fără susţinere. A fost greşeala mea de la început. 
Câştigătorul trebuie să ia totul. 

D-l Tinei – când am început acest drum, am crezut că lucrăm în prezent şi pentru viitor. Nu trebuie 
să luăm modelul Kaba ca model de referinţă pentru oraşul Jimbolia. Haide-ţi să construim ceva împreună pe 
fundament nou, pe criterii noi. 

D-l Prcsina – ar trebui să-l luăm exemplu pe d-l Kaba, să ştim ce să nu facem. Punctul meu de 
vedere este că dacă d-l Kaba a avut în trecut o atitudine din care a rezultat că câştigătorul ia totul, să nu 
ajungem să picăm în aceeaşi capcană.  

D-l Ciuciulete – aseară nu ştiam dacă să râd sau să plâng. Să pui la îndoială capacitatea lui Scrob 
sau a lui Iancu? D-l Meszaros ştie ce înseamnă o facultate, să îţi toceşti nervii? Să pui problema că ei sunt 
incapabili să conducă o comisie, am rămas uimit. 

D-l Prscina – nu contează partidul, contează specialitatea omului, ce cunoştinţe are. Din punctul 
meu de vedere, de asta sunt şi împotriva proiectului de hotărâre, comisia de urbanism, agricultură, 
amenajarea teritoriului a pierdut doi oameni care aveau informaţii directe de la sursă, pentru că şi d-l Kasa 
şi d-l Tinei se ocupă cu agricultura. Am luat-o ca pe o pierdere. 

D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  11 voturi “pentru” şi unul 
“împotrivă” (d-l Prcsina) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 157 



 4 

 
D-l Nicorici prezintă referatul privind actualizarea componenţei comisiei de validare. 
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. 158 
 
D-l Primar precizează că punctele 3, 4, 5 şi 7 de pe ordinea de zi nu se discută. 

 
D-l Nicorici prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a 

suprafeţetei de teren de 450 m.p. situat în Jimbolia, Str. Albinelor nr. 42, identificat în CF nr. 
403090, nr. topo.  729/C, nr. cadastral 3966, pentru construirea unei locuinţe proprietate privată. 

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care 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 Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 159 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
intravilan în suprafa ţă de 609 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre 
vânzare. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 160 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  
situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402012 în suprafaţă de 609 mp. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism 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 Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 161 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă 
casă din oraşul Jimbolia”, pe anul 2013. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei – nu este de competenţa Consiliului Local să discutăm acest proiect de hotărâre, pentru că 

Consiliul Local nu are niciun membru în comisia de evealuare. În afară de preşedintele comisiei, care este şi 
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consilier, d-l viceprimar, nu o să regăsiţi niciun consilier. Atunci noi am considerat că d-l primar să-şi 
asume  această hârtie şi să dea hotărâre de primar, nu hotărâre de consiliu. 

D-l Postelnicu – de un an comisia de urbanism nu a modificat acel regulament, nu am primit decât 
propuneri de la d-l Tinei. Trebuia în cadrul comisiei să faceţi acea comisie de consilieri care să facă 
regulamentul. Nu aţi venit cu un astfel de proiect. Acum suntem în al 12-lea ceas, ca şi anul trecut. În aceste 
condiţii, pe baza unei dispoziţii a primarului oraşului Jimbolia, am numit o comisie care s-a deplasat la 
anumite imobile şi a nominalizat 3 dintre acestea pentru locurile 1, 2 şi 3 la Concursul cea mai furmoasă 
casă.  Sunt aceleaşi cu ce a propus d-l Tinei, dar diferă ordinea. 

D-l Tinei – problema nu este ordinea, problema este de principiu. Anul trecut am hotărât că lucrăm 
împreună, executivul cu consiliul local, suntem parte şi la bune şi la rele. Nu cred că eu sunt de vină că nu 
s-a făcut acea comisie. Chiar dumneavoastră aţi spus că eu am venit şi am căutat model de hotărâre care nu 
mai era. Nu e vina mea că personalul din primărie nu-şi face treaba. Nu aruncaţi pe Consiliul Local relele şi 
dumneavoastră să vă asumaţi numai bunele. Şi bunele şi relele le împărţim. Am spus anul trecut tot verbal, 
facem un regulament care să cuprindă un criteriu: plata la zi a impozitelor, al doilea criteriu: spaţiul verde. 
Nu puteţi să îmi spuneţi că eu sunt de vină că nu s-a făcut regulamentul, când eu nu fac niciun proiect de 
hotărâre, toate le primim. 

D-l Postelnicu – în legea 215 şi în regulamentul consiliului local se prevede clar că şi consilierii pot 
propune proiecte de hotărâre. 

D-l Tinei  – dacă dumneavoastră aţi vrut să îi acordaţi la Mikla, foarte bine, aşa a hotărât primarul, 
eu mă supun şi am încheiat subiectul. Dar hai să facem pentru anul viitor, că o să ajungem în aceeaşi 
situaţie. Nu spuneţi că Consiliul Local e de vină. 

D-l Postelnicu – nu aţi venit cu nimic în scris. 
D-l Ciuciulete – vina este a noastră, noi trebuia să propunem un regulament. 
D-na Stănchescu – e obligatoriu să se acorde? 
D-l Niţoi – este un concurs iniţiat de Consiliul Local şi are deja o tradiţie. Ar fi păcat să nu se 

continue. 
D-l Bâcă – I s-a interzis comisiei de urbanism accesul la criteriile şi la datele necesare? 
D-l Postelnicu – am găsit regulamentul şi i l-am dat d-lui Tinei, dar nu s-a ajuns la modificarea lui. 

Aşa am ajuns la această sincopă. Şi asta a fost singura soluţie pe care am avut-o fiind ultima şedinţă înainte 
de 1 decembrie. Să nu oprim acest consurs din cauza unor neânţelegeri. 

D-l Bâcă – comisia socială cunoaşte imobilele şi am considerat că sunt îndreptăţiţi proprietarii, este 
o încurajare pentru toţi jimbolienii să participe la acest consurs. 

D-l Postelnicu – puteţi veni cu alte propuneri, cu o altă ordine. Toate sunt la fel de întreţinute, de 
frumoase, se vede că s-a investit, că oamenii sunt harnici şi merită. 

D-l Tinei  – din punctul de vedere al comisiei de urbanism, casa lui Iani Mikla nu este de locul I 
dintr-un singur considerent, nu este o casă de locuit ci un complex rezidenţial. I-aş da locul I casei familiei 
Dăescu, care e casă de locuit şi are mult mai multă zonă verde. Acesta este argumentul. 

D-l Postelnicu – complex rezidenţial sună pompos. Este casa familiei x. 
D-l Tinei – sunt împotrivă pentru că pentru casa familiei Mikla s-a făcut lobby pe internet înainte ca 

propunerea să ajungă pe masa consilierilor. 
D-na Stănchescu- sunt de părere că merită locul I casa familiei Mikla, păstrează arhitectura, se 

integrează bine în spaţiu. La casa familiei Dăescu cred că s-a intervenit la faţadă. 
D-l Niţoi – s-au făcut două propuneri: a comsiei executivului şi a preşedintelui comisiei de 

urbanism. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  9 voturi “pentru” şi 3 

“împotrivă” ( d-l Tinei, d-l Barna şi d-l Gorgan) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 162 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural-sporti ve a oraşului Jimbolia 
pentru anul 2014. 

D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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 – având în vedere caracterul urgent al aceste hotărâri pentru a putea fi trimisă la 

Consiliul Judeţean pentru ca acesta să-şi schiţeze bugetul în funcţie de doleanţele noastre, s-a introdus şi 
REJ-ul pentru luna august, unde vom contribui la plata biletelor de avion. Suma este rotunjită la 10.000 lei 
pentru că nu se poate anticipa preţul biletelor. Aş dori să primim o informare cu privire la cheltuielile 
efectuate pentru fiecare acţiune din agenda culturală pentru anul 2013, să nu trăim cu impresii greşite. 

D-l Postelnicu – mai este o modificare, zilele jimboliene vor fi la sfărşitul lunii iulie. Aşa nu o să 
mai fie în post, şi în plus firma cu care am colaborat la sonorizare şi la scenă în trecut a contractat deja 
pentru primul weekend din august cu primăria Timişoara. Am colaborat foarte bine cu ei. 

D-l Ciuciulete – toate sumele sunt orientative. Noi cerem mai mult de la Consiliul Judeţean, dar 
niciodată nu au dat cât am cerut, ne bucurăm dacă dau jumătate din cât am cerut. Să ajutăm biserica 
ortodoxă să organizeze o rugă bănăţeană în adevăratul sens al cuvântului, cu tarabe, cu formaţii de muzică. 

D-l Postelnicu – pentru zilele jimboliene avem sponsorizări. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 163 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, 
propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, 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. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 164 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine 
de locuinţa situată în Jimbolia, str. Constantin Brâncovenu, nr. 12/B. 

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. 165 

 
D-l Nicorici prezintă referatul privind atribuirea cu titlu gratuit a gro pii de împrumut din 

extravilanul oraşului Jimbolia, identificat ă cu nr. cadastral HB 734 ,în suprafaţă de 0,15 ha, către 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu – cei de la Mediu au solicitat SC Peisaj Hosta SRL să facă dovada unui amplasament 

unde se depozitează deşeurile voluminoase, moloz şi materie inertă. Am găsit în zona Rapova o baltă de 
0,15 ha. 

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

HOTĂRÂREA NR. 166 
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D-l Nicorici prezintă referatul privind acordarea titlului de „Cet ăţean de onoare al oraşului 
Jimbolia”, doamnei MARIA SCHULZ. 

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 Bâcă – sincere felicitări din partea comisiei sociale d-nei Sculz. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 167 

 
D-l Nicorici prezintă punctul 5 de la plusul la ordinea de zi: Analizarea procesului-verbal nr. 

7241 din 30.09.2013 şi deciziei nr. 109 din 28.10.2013 încheiate în urma misiunii de audit asupra 
bilanţului contabil şi contului anual de execuţie bugetară  efectuată de Camera de Conturi a 
Judeţului Timi ş. 

D-l Ciuciulete – sunt chestiuni punctuale şi cei din primărie trebuie să găsească soluţii pentru 
remedierea problemelor semnalate, împreună cu primarul care e ordonator principal de credite. 

D-l Tinei – noi trebuie să analizăm îndeplinirea acestor măsuri care au termen aprilie 2014. Nu s-a 
emis certificat de conformitate. Asta înseamnă că răspundem şi noi consilierii. 

Avem abateri – 1 „publicarea pe site a tuturor informaţiilor de interes public în conformitate cu 
legislaţia în vogoare”. De 6 luni vă tot bat la cap cu asta. 

                             - 2. „ înregistrarea sumelor restante şi a arieratelor”. Am întrebat dacă avem bugetul  
corect, aţi spus că da,  că trebuie să avem încredere.  

D-l Postelnicu – analizaţi şi ce s-a rezolvat, sau care sunt răspunsurile noastre. 
D-l Tinei – măsura 1.5 – „inventarierea operatorilor şi furnizorilor de reţele de comunicare 

electronică”. Când am întrebat de ce nu luăm bani de la poliţie? 
D-l Postelnicu – este o prevedere nouă, trebuie să găsim soluţii pentru viitor. 
D-l Tinei – avem 2 mari probleme, avem probleme pe sistemul financiar contabil şi pe serviciul de 

urbanism. I-am zis d-lui Gain să facem o situaţie la zi a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire, m-aţi luat în râs. Uite că a venit Curtea de Conturi şi a zis să intrăm în legalitate. Stabiliţi sarcini 
şi termene de execuţie. 

D-l Postelnciu – fiecare ştie ce are de făcut. 
 

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de învăţământ:  
D-na Ferescu – am primit răspuns de la Inspectoratul Şcolar, au spus că mandatul d-nei Bucur a 

fost pentru 1 an şi că acesta a expirat, dar nu au spus după ce criterii a fost ales noul director adjunct. Am 
mai primit o dare de seama de la Clubul de Fotbal Marcel Baban, o aveţi fiecare în mapă, o puteţi studia. 

Se trece la Probleme ale Primăriei:  
D-l Postelnicu – vineri a fost şedinţa Cosiliului Judeţean, din acest motiv am amânat punctele legate 

de buget, încă nu am primit cifrele oficiale. Probabil vom face o şedinţă extraordinară săptămâna viitoare. O 
să primiţi invitaţii pentru 1 Decembrie. O să avem o întâlnire oficială aici în sala de şedinţe, apoi vom 
depune coroane. După aceea vom face ciolan cu fasole la cortul de la Casa de Cultură şi apoi vin fiert. 

Se trece la Diverse: 
D-l Prcsina – pe str. Peter Jung, când se iasă de pe drumul cu prioritate nu sunt restricţii şi vin cu 

viteză. 
D-l Postelnicu – dacă vin dinspre Comloş nu mai merg pe Bartzer, Babeş, o să vedem dacă putem 

să îi dirijăm. 
D-l Prcsina – pista de biciclete spre CRH, este prevăzut pod? 

 D-l Postelnicu – da, acolo chiar e prevăzut pod. Pistele de biciclete sunt răul pe care a trebuit să-l 
acceptăm pentru a finaliza proiectul. 

D-l Ciuciulete – ce se mai întâmplă cu proiectul cu camerele de supraveghere? 
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D-l Postelnicu – am primit o nouă contestaţie la procedura de achiziţii. Am prevăzut aceste lucruri 
şi am obţinut o prelungire până în iunie. 

D-l Prcsina – ce facem cu stâlpul care a rămas în mijlocul şoselei la intersecţia str. Lorena cu Spre 
Est? 

D-l Postelnicu – am solicitat Enel-ului, trebuie să vedem cât costă. E o  situaţie complicată. 
Proiectantul nu a fost pe teren. 

D-l Prcsina – cine va plăti lucrarea? 
D-l Postelnicu – noi, şi nu e deloc ieftin. 
D-na Stănchescu – ce a rămas după ce s-au făcut pistele, pământul, cine trebuie să îl ridice? 
D-l Postelnicu – constructorul trebuie să îl lase în starea iniţială, dar nu cred că se va întâmpla aşa. 
 
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 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 




