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

 
 
 

HOTĂRÂREA 
   privind aprobarea listei de investiŃii pentru anul 2014 
 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
  Văzând referatul  9319/10.12.2013 al Serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii pentru anul 2014; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIłII PENTRU ANUL 2014, 

conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- CetăŃenilor prin presă  
 
 
 

Nr.     175      /12 decembrie 2013                PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
                                                                               Prcsina Iancu Constantin 
     
        
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                     SECRETAR 
                                                     Ionel NiŃoi 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

  privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi trotuare pe anul 2014 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9261/06.13.2012 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 

prin care se propune aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi trotuare pe anul 2014; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, 

pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaŃii străzi şi trotuare pe anul 2014, după 

cum urmează : 
1. Străzi modernizate: 

- str. Republicii, Emmerich Bartzer, Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Avram Iancu, Peter 
Jung, Timiş, Constantin Brâncoveanu, Ion Slavici, Liviu Rebreanu, Tudor Vladimirescu (parŃial), 
Gheorghe Doja, Dr. Victor Babeş, Calea MoŃilor, Calea Mărăşeşti, Calea Kikindei, Spre 
Lenauheim, Corneliu Coposu,  Aurel Vlaicu, Ioan Vidu, Stefan Jager, Aleea Plopilor, Spre Nord 
(parŃial), Vasile Alecsandri, Vasile Lucaciu, Albinelor, Bârzava, Plopilor. 

2. Străzi nemodernizate 
- str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion BărnuŃiu, Constantin  

Dobrogeanu Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Aleea Cito (parŃial),  Nicolae 
Kogălniceanu, CarpaŃi, Basarabia, Vlad łepeş, Vasile Goldiş, Ştefan Octavian Iosif, George 
Coşbuc, Banat, Cânepei, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Gheorghe Lazăr, Josef Linster, Prieteniei, 
Nicolae Grigorescu, Crişana, Mureş, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Horia, Cloşca, 
Crişan, Alexandru VlahuŃă, Costache Negruzzi,  Rapova, Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina 
Teodoroiu, Nicolae Bălcescu, Recoltei, Bucegi, Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor Aman, 
Salcâmilor, Porumbeilor, Traian Grozăvescu, GriviŃei, Ion Creangă, Clarii Vii (zona periurbană). 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală,  
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul; 
- cetăŃenilor prin presă şi afişare. 

 
 

Nr.   176  din 12 decembrie 2013                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                      Prcsina Iancu Constantin 
 
      CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel  
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Jimbolia  în 
domeniul  publical oraşului Jimbolia a suprafeŃei de teren de 1350 mp 
înscris în CF nr. 403003 Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia 
Văzând referatul nr. 9307 din 12.12.2013 al Serviciului urbanism, amenjarea 

teritoriului prin care se propune trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia  în 
domeniul  public al oraşului Jimbolia a suprafeŃei de teren de 1350 mp înscris în CF 
nr. 403003 Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia  în 

domeniul  public al oraşului Jimbolia a suprafeŃei de teren de 1.350 mp înscris în CF 
nr. 403003 Jimbolia. 

 
Art. 2. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios  administrativ al Prefecturii judeŃului 
Timiş; 
-  Serviciului administraŃie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane, 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- OCPI Timiş. 
 
 

Nr. 177      din 12 decembrie 2013            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         Prcsina Iancu Constantin 
 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind prelungirea Contractului de închiriere solarii nr. 1863 din 
06.03.2013 încheiat între ORAŞUL JIMBOLIA şi  SC BDG 
DARIS FASHION SRL 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 8669 din 09.12.2013 al Serviciului Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune prelungirea prin act adiŃional, a 
contractului de închiriere solarii a 15 solarii în suprafaŃă de 6100 mp nr. 1863 din 
06.03.2013, la solicitarea d-lui Băşulescu Darius-Gabriel, în calitate de asociat unic, 
de la 3 ani la 6 de ani; 
 În temeiul prevederilor art. 36. alin. (2) lit.”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1.  – Se aprobă prelungirea, prin act adiŃional, a contractului de închiriere 
nr. 1863 din 06.03.2013 încheiat între ORAŞUL JIMBOLIA şi  SC BDG DARIS 
FASHION SRL, de la 3 ani la 6 de ani. 

 
Art.2.  – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru Verificarea LegalităŃii Actelor, a Aplicării 
Actelor Normative şi Contencios Administrativ, InstituŃia 
Prefectului – JudeŃul Timiş 

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ; 
- Serviciului Taxe şi impozite locale ; 
 
 

Nr. 178     din  12 decembrie 2013                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
         Prcsina Iancu Constantin  
    

CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaŃie publică, în vederea închirierii, a 
suprafeŃei de 1000  mp din  terenul  situat în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, 
cuprins în CF nr. 403474 Jimbolia, nr. topo 509/1, 510, 511/1/1/3, pentru 
amenajare adăpost specializat pentru câini fără stăpân 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8927/09.12.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii, a 
suprafeŃei de 1000  mp din  terenul  situat în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, cuprins 
în CF nr. 403474 Jimbolia, nr. topo 509/1, 510, 511/1/1/3, pentru amenajare adăpost 
specializat pentru câini fără stăpân; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeŃei de 1.000  mp din  
terenul  situat în Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, cuprins în CF nr. 403474 Jimbolia, 
nr. topo 509/1, 510, 511/1/1/3, pentru amenajare adăpost specializat pentru câini 
fără stăpân. 

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 

Nr.    179    din 12 decembrie  2013                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
               Prcsina Iancu Constantin 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   NiŃoi Ionel  



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

 
HOTĂRÂREA 

privind radierea dreptului de administrare al S.C. AGROMEC S.A. 
Cărpiniş asupra suprafeŃei de 14.766 mp din terenul înscris în CF nr. 
400571 Jimbolia, nr. topo. 50001, în suprafaŃă totală de 91.646 mp 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9260/06.12.2013 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritorului prin care se propune aprobarea radierii dreptului de 
administrare al S.C. AGROMEC S.A. Cărpiniş asupra suprafeŃei de 14.766 mp din 
terenul înscris în CF nr. 400571 Jimbolia, nr. topo. 50001, în suprafaŃă totală de 
91.646 mp; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă radierea dreptului de administrare al S.C. 

AGROMEC S.A. Cărpiniş asupra suprafeŃei de 14.766 mp din terenul înscris în CF 
nr. 400571 Jimbolia, nr. topo. 50001, în suprafaŃă totală de 91.646 mp. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităŃii actelor, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală, Integrare Europeană şi 
RelaŃii InternaŃionale, RelaŃii Publice; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;  
- OCPI Timiş 
-  S.C. AGROMEC S.A. Cărpiniş 
 

 
Nr. 180 din  12 decembrie 2013       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                  Prcsina Iancu Constantin  
    

    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                            SECRETAR, 
                 NiŃoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia cu unităŃile 
administrativ teritoriale arondate Spitalului Dr. K arl Diel Jimbolia  
pentru susŃinerea financiară a acestuia  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9076 din 11.12.2013 2013 al serviciului Serviciului 

AdministraŃie Publică Locală, Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi RelaŃii 
InternaŃionale al Primăriei asocierea Oraşului Jimbolia cu unităŃile administrativ 
teritoriale arondate Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru susŃinerea financiară a 
acestuia şi aprobarea protocolului de colaborare care prevede stabilirea cadrului 
formal de colaborare a părŃilor în vederea asigurării fondurilor necesare Spitalului 
Dr. Karl Diel pentru achiziŃionarea unor lucrări, bunuri şi servicii;                              

În temeiul prevederilor art. 14, art. 36 alin. (1), alin. 7 lit.”a”şi  art. 45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă asocierea Oraşului Jimbolia cu unităŃile administrativ 

teritoriale arondate Spitalului Jimbolia  pentru susŃinerea financiară a Spitalului Dr. 
Karl Diel . 

Art. 2. – Se aprobă protocolul de colaborare prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 . – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia pentru a gestiona 
fondul cu destinaŃie specială unde se vor transfera sumele stabilite de către fiecare 
unitate administrativ teritorială în parte şi pentru a încheia contracte de achiziŃii 
servicii, produse sau lucrări 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei 
Prefectului - judeŃul Timiş ; 

- Conpartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

      Nr. 181/ 12 decembrie 2013           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
                             Prcsina Iancu Constantin   
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel 



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

 
HOTĂRÂREA 

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 9284 din 09.12.2013 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea transformării a şase posturi vacante la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii şi 
prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 
de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din 
compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul sanitar; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

- două posturi vacante, din muncitor calificat, poz. 155 şi 156 din Statul de 
funcŃii , în asistent medical generalist, pe perioadă nedeterminată, pentru cele 
3 săli de operaŃie; 

- un post vacant, din muncitor calificat, poz. 161 din Statul de funcŃii , în 
infirmier ă, pe perioadă nedeterminată, pentru cele 3 săli de operaŃie. 

- un post vacant, din muncitor necalificat, poz. 167 din Statul de funcŃii, în 
infirmier ă, pe perioadă nedeterminată, pentru secŃia de Chirurgie Generală; 

- un post vacant, din muncitor necalificat, poz. 171 din Statul de funcŃii, în 
asistent medical generalist, pe perioadă nedeterminată, pentru secŃia de 
Medicină Internă; 

- un post temporar vacant, din infirmieră, poz. 19 din Statul de funcŃii, în 
asistent medical generalist, pe perioadă deteminată ( până la data de 
18.04.2014), pentru secŃia de Medicină Internă. 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor prevăzute la art. 1. 
 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

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

 
                Nr.  182       din 12 decembrie  2013                              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                                          Prcsina Iancu Constantin 
        
                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          NiŃoi Ionel  



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

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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9346/ 10.12.2013 al serviciului buget, contabilitate,  

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

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

Cod. 
Clas. 

Gr. Denumirea mijlocului fix, adresa clădirii Valoare de 
inventar 

– lei – 
0 1 2 3 4 
1. 1.8.6. 1 Branşament apă – str. Republicii, nr. 20/a, 

Jimbolia 
300 

2. 1.8.6 1 Branşament apă – str. Th. Aman,  nr. 20, 
Jimbolia 

370 

   Total 670 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală,  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- SC AQUATIM SA 
 

Nr.   183      din 12 decembrie 2013                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                       Prcsina Iancu Constantin 
  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
de modificare a art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea 
reprezentanŃilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de 
administraŃie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ 
preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 9327 din 10.12.2013 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. prin care se 

propune modificarea art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea reprezentanŃilor 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraŃie, precum şi în comisiile 
formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9), art. 45 şi art 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 . – Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea 

reprezentanŃilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraŃie, precum şi în 
comisiile formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, care 
va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 1. -  Se desemnează reprezentanŃii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 
Consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, 
după cum urmează : 

• pentru învăŃământul preşcolar - d-na Stănchescu Golban Livia Doina. 
• pentru învăŃământul şcolar – D-na Ferescu Laura Mărioara, 

  - D-l Bâcă Ioan, 
  - D-na Stănchescu Golban Livia Doina. 

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

                                          - d-l Kasa Ioan Tiberiu;” 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
Nr.  184   din 12 decembrie  2013               PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                       Prcsina Iancu Constantin 
       

VIZAT, 
           SECRETAR, 
            NiŃoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind închirierea, fără licitaŃie publică, a apartamentului nr. 16 din imobilul 
situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, pentru filiala Jimbolia a 
Partidului NaŃional Liberal 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9316/10.12.2013 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune închirierea, fără licitaŃie publică, a apartamentului 
nr. 16 din imobilul situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, pentru filiala 
Jimbolia a Partidului NaŃional Liberal; 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Legea nr. 334 / 2006 privind 
finanŃarea activităŃii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată şi 
actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă închirierea, fără licitaŃie publică, a apartamentului nr. 16  

din imobilul situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, pentru filiala Jimbolia a 
Partidului NaŃional Liberal. 

Art. 2. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 
de închiriere, pentru 4 zile/lună (fiecare zi de joi a săptămânii) pentru o perioada de 
5 ani. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 

 
Nr.   185   din 12 decembrie  2013                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
               Prcsina Iancu Constantin 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   NiŃoi Ionel  
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 12 decembrie 2013 în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinŃă: d-l Prcsina Iancu Constantin. 
Din cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 16. 
Absentează: d-l Kasa. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l NiŃoi Ionel – secretar. 
ŞedinŃa ordinară a fost convocată prin DispoziŃia Primarului nr. 402 din 04.12.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiŃii finanŃată din bugetul local pentru anul 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi trotuare pe anul 2014. 
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia în domeniul public al 

oraşului Jimbolia a suprafeŃei de teren de 1350 mp, înscris în CF nr. 403003 Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere solarii nr. 1863/06.03.2013 încheiat 

între Oraşul Jimbolia şi S.C. BDG DARIS FASHION S.R.L. 
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii, a unei suprafeŃe de teren 

de 1.000 m.p, str. Mărăşeşti, zona Ceramica, pentru amenajare adăpost specializat pentru câini fără 
stăpân. 

6. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă a S.C. AGROMEC S.A. 
Cărpiniş asupra suprafeŃei de 14.766 mp cuprinsă în CF nr. 400571 Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Jimbolia cu unităŃile administrativ-teritoriale arondate 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru susŃinerea financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia şi scoaterea acestora la concurs. 

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

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

Plus la ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre de modificare a art. 1 din Hcl nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea 

reprezentanŃilor consiliului local al oraşului Jimbolia în  consiliile de administraŃie, precum şi în 
comisiile formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea, fără licitaŃie publică, a apartamentului nr. 16 din imobilul situat 
în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, pentru filiala Jimbolia a Partidului NaŃional Liberal. 

 
Conform HCL NR. 172 din 06.12.2013 preşedinte de şedinŃă este d-l Prcsina Iancu Constantin. 
D-l Prcsina supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinŃa ordinară din 21 noiembrie 2013 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinŃa extrordinară din 27 noiembrie 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinŃa extrordinară din 12 decembrie2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Prcsina – urmare a hotărârii de consiliu de la ultima şedinŃă ordinară de actualizare a componenŃei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, rog comisiile să ne spună dacă sunt modificări la funcŃiile de 
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preşedinte şi secretar ale comisiilor. 
D-l Scrob – la comisia de urbanism am avut ieri şedinŃă de comisie şi eu am fost ales preşedintele 

comisiei şi d-l Prcsina a fost ales secretar. 
D-l Ciuciulete – la comisia economică nu sunt modificări. 
D-na Ferescu – la comisia de învăŃământ nu sunt modificări. 
D-l Bâcă – la comisia socială nu sunt modificări. 
 

   D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiŃii finan Ńată din bugetul local 
pentru anul 2014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob 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-na Ferescu – sunt portavocea directoarei de la Şcoala Gimnazială Jimbolia care mi-a lansat lista 

dânsei de priorităŃi pentru anul 2014, care cuprinde 3 puncte, nu neaparat în ordinea în care le voi spune: un 
teren de sport la şcoala de pe str. George Enescu, acoperişul pe partea de şcoală veche (clădirea comună cu 
primăria) şi reabilitarea termică la şcoala de pe strada Lorena. Acestea sunt doleanŃele lor. Le-am explicat că în 
măsura în care sunt bani, nu văd de ce nu am face şi cred că este şi în asentimentul dumneavoastră aceeaşi 
părere că problema este şi rămân banii. 

D-l Ciuciulete – lista asta de investiŃii pentru anul 2014 este o listă provizorie. Toate cererile de 
finanŃare, de reparaŃii, de reparaŃii capitale la şcoli sau spital trebuie făcute în scris nu prin reprezentanŃii 
noştrii în consiliile de administraŃie. Trebuie să le comunicăm să depună acte pe care să le putem anexa la 
buget. 

D-l Postelnicu – am solicitat proiectele de buget de la instituŃiile publice care ne sunt subordonate. 
Aşteptăm să le depună în scris. La unul din punctele menŃionate de d-na consilier mai devreme, care într-
adevăr este stringent, este vorba de şcoala de pe Enescu, unde copii în perioada de toamnă – primăvară nu au 
spaŃiu de joacă datorită faptului că în curte este doar iarbă şi pământ, nu este o suprafaŃă unde să îşi desfăşoare 
nici măcar orele de sport.. Este o prioritate, după care în funcŃie de buget vom vedea şi restul. 

D-l Scrob – am vrea să ştim ce s-a realizat din lista de pe anul 2013. Credem că ar trebui incluse mai 
multe lucrări, chiar dacă nu avem siguranŃa că le vom realiza, să fie trecute. 

D-l Postelnicu – este o listă iniŃială care se va modifica odată cu bugetul. InvestiŃiile de anul trecut au 
fost dezbătute în şedinŃe şi ar trebui să le cunoaştem. Aşa este concepută lista, dacă o doriŃi sub altă formă 
veniŃi cu propuneri concrete. Sunt lucrări noi, lucrări în continuare, dotări. Lista de investiŃii şi bugetul sunt 
nişte previziuni, nu putem ştii acum câŃi bani o să avem şi ce lucrări putem realiza. Din această cauză se tot 
rectifică bugetul şi se modifică lista de investiŃii. 

D-l Prcsina – la lucrări noi trebuie să trecem tot ce am preconiza, chiar dacă nu avem bani. Am o 
observaŃie. Dacă ne uităm la lista pentru anul 2013 apare “Alei interioare cimitir” cu suma de 80 mii lei, şi în 
lista pentru anul 2014 apare tot “Alei interioare cimitir” cu suma de 80 mii lei. Este vorba de o lucrare nouă 
sau lucrare în continuare.? 

D-l Postelnicu – este o lucrare nouă. Am avut un proiect care s-a executat. Este o proiecŃie pe care 
dorim să o realizăm, nu ştiu dacă vom putea. Clar este că în cimitir sunt de două ori mai multe alei  decât cele 
pe care le-am reabilitat. La lucrările noi pe care le cuprindem trebuie să avem proiectele deja. Dacă nu avem 
proiect nu putem vorbi de lucrare nouă. 

D-l Prcsina – am o întrebare, la “Modernizare parc central” alocăm 100 mii, dar poate pe listă avem 
alte priorităŃi. Aceste lucrări sunt trecute doar pe baza unor cereri? 

D-l Postelnicu – se trec dacă avem proiecte. 
D-l Toth  – la Clarii Vii, proiectul de reabilitare apă şi canal, nu se mai lucrează sau s-au finalizat 

lucrările. 
D-l Postelnicu – nu s-au finalizat lucrările. Au fost finanŃate prin OG. 7. Anul acesta am primit 15 mii 

lei, exact ca şi cu împădurirea, cum vin sume cum lucrăm. 
D-l Toth  – nu ar trebui să prevedem nişte bani pentru anul viitor pentru Clarii Vii? 
D-l Postelnicu – în momentul în care primim sume vom rectifica bugetul şi modificăm lista. 
D-l Tinei  – ar trebui să începem discuŃia de la total sumă “Studii şi proiecte” de 300 mii lei. Ce 
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proiecte vrem să facem în anul 2015? 
D-l Postelnicu – în 2014. 
D-l Tinei  – în 2015, în 2014 facem proiecte pentru 2015. 
D-l Postelnicu – e vorba de studii şi proiecte. A apărut necesitatea efectuării inventarierii terenurilor, 

dacă nu aveam bani prevăzuŃi la studii şi proiecte cum făceam? 
D-l Tinei  – în viziunea mea ar trebui să dăm mai mulŃi bani la PUZ şi mai puŃin la studii şi proiecte. 
D-l Postelnicu – se pot face rectificări. 
D-l Tinei  – am întrebat ce ne propunem cu aceşti 300 mii ca să avem o schiŃă pentru bugetul aplicat. 
D-l Ciuciulete – aceşti 300 mii este o sumă relativă, ca să poŃi să împarŃi. Sumele sunt prevederi. 
D-l Prcsina – cu menŃiunea că fiecare punct din listă să fie susŃinut de o solicitare şi de o motivare.  
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 175 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi trotuare pe 
anul 2014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob 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  – sunt ceva priorităŃi sau luăm la nimereală? 
D-l Postelnicu – se Ńine cont care sunt cele mai afectate la momentul respective. Această listă este de 

mult timp, în funcŃie de ce realizăm tăiem de pe listă. Va trebui să regândim asfaltul, chiar şi în strat gros tot 
avem probleme, chiar dacă s-a ierbicidat a crăpat din cauza rădăcinilor. 

D-l Prcsina – nu are garanŃie? 
D-l Postelnicu – are garanŃie , dar trebuie să regândim toată structura. ReparaŃii vom face. 
D-l Prcsina – Ńinând cont că suntem la câmpie, unde temperaturile la sol vara sunt de 30 de grade, nu 

ştiu dacă este indicat bitumul la câmpie. Vara se supraîncălzeşte şi iarna crapă. Trebuie să găsim altă soluŃie 
tehnică. 

D-l Toth  – stratul este gros, nu a crăpat, este penetrate de rădăcini, de iarba. 
D-l Meszaros – eu cred că iarba a rămas de la svabi. 
D-l Prcsina – nu cred că ar trebui să se numească “Program”, pentru că un program ar trebui să 

cuprindă termene. Aici avem doar o listă care cuprinde străzile care se vor reabilita. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 176 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia în 
domeniul public al oraşului Jimbolia a suprafeŃei de teren de 1350 mp, înscris în CF nr. 403003 
Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob  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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 177 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind prelungirea Contractului de închi riere solarii nr. 
1863/06.03.2013 încheiat între Oraşul Jimbolia şi S.C. BDG DARIS FASHION S.R.L. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob 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 Prcsina – nu putem prelungi un contract pe care nu îl cunoaştem. Avem încredere în executiv, dar 
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dacă nu vedem actul nu putem să îl modificăm. Este o lipsă de informaŃie. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 178 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii, a unei 
suprafeŃe de teren de 1.000 m.p, str. Mărăşeşti, zona Ceramica, pentru amenajare adăpost specializat 
pentru câini fără stăpân. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob  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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 179 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind radierea dreptului de administrar e operativă a S.C. 
AGROMEC S.A. Cărpini ş asupra suprafeŃei de 14.766 mp cuprinsă în CF nr. 400571 Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob 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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 180 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind asocierea Oraşului Jimbolia cu unităŃile administrativ-
teritoriale arondate Spitalului Dr. Karl Diel Jimbo lia pentru susŃinerea financiară a Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob  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 – este vorba de susŃinerea financiară a spitalului de către localităŃile arondate, a căror 

locuitori, conform statisticilor spitalului, reprezintă 60 % din internări. În memoriu sunt trecute lucrările pentru 
care doresc susŃinere finaciară şi pe care trebuie să le facă anul viitor. Sumele din contractul cu Casa sunt în 
fiecare an tot mai mici, şi trebuie să facem rost de bani. 

D-l NiŃoi – am avut o discuŃie cu primarii din localităŃile respective, toŃi au fost de acord. Când am 
trimis protocolul spre semnare, Iecea Mare, în mod nejustificat a refuzat, iar Gottlobul este arondat spitalului 
din Sânnicolau, dar se pare că în ultima vreme preferă spitalul din Jimbolia. Vom relua discuŃiile cu aceste 
localităŃi. Vom căuta legislaŃie şi dacă legea permite vom încerca să limităm accesul în Spital a locuitorilor 
localităŃilor care refuză să semneze acest protocol. Este firesc ca cei care folosesc serviciile să participe cu o 
mică parte pentru susŃinerea financiară a spitalului. Propunerea este ca fiecare localitate să participle cu cel 
puŃin 10 lei /locuitor. 

D-l Postelnicu – urmează ca fiecare primar să aducă în faŃa consiliului local această intenŃie şi apoi 
vom vedea. 

D-l NiŃoi – orice ajutor contează, oricât de mic ar fii. 
D-l Tinei  – în cadrul Consiliului de AdministraŃie de la Spital, am întrebat-o pe d-na manager, al cărui 

mandat expiră anul viitor, cu ce va venii în faŃa d-lui primar pentru noul mandat. Din discuŃii a reieşit 
următoarea situaŃie de fapt: pe fluxurile actuale nu vom primi acreditare. Pentru asta trebuie să ne gândim 
foarte bine  pentru anul viitor trebuie reabilitate toate secŃiile (mai puŃine secŃia de chirurgie) pentru a face 
toate fluxurile la standarde europene. Asta presupune fluxurile de recepŃie pacienŃi, grupuri sociale, cantina 
pentru pediatrie. A zis că, în principiu, anul viitor ar dori să reabiliteze secŃia de interne unde sunt cei mai 
mulŃi pacienŃi şi amenajarea primirii lor, pentru că acum acolo e şi registratorul şi secretara şi nu mai e voie să 
încurci fluxurile, şi cantina de la pediatrie. 

D-l Ciuciulete – Ministerul SănătăŃii dă vreun ban? 
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D-l Tinei – să ne bucurăm dacă dau bani de salarii. 
D-na Stănchescu – au proiecte pentru ceea ce vor? 
D-l Tinei  – vor face. 
D-na Stănchescu – când alocăm banii? 
D-l Tinei  – când avem buget. În listă nu e nimic de spital, nu ştiu a cui a fost viziunea. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 181 
 

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

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Ciuciulete – în referat scrie că se încadrează în normativele de personal aprobate pentru anul 2013. 

nu zic nimic de anul 2014. 
D-l Tinei  – aceste posturi existau. Sunt acesle posturi rezervate care erau cu acele concedii neplătite 

pentru 1 an. Acum oamenii încep să se întoarcă şi nu au fişa unde să vină. Şi aşa vine omul pe postul pe care l-
a avut. Este bugetat. 

D-l Meszaros – nu înŃeleg cum din muncitor necalificat faci muncitor calificat Dacă continuăm aşa 
toată Ńara va fi calificată. 

D-l Scrob – nu omul necalificat îl transformăm ci postul. 
D-l Tinei  – pregătim grila de personal pentru 2014 pentru a putea cere bani. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 182 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri 
proprietate publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob  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  – de ce nu este semnat procesul verbal de executant şi de către delegatul primăriei? Poate 

pentru că niciun delegat al primăriei nu este de faŃă la lucrările care se execută? 
D-l NiŃoi – este vorba de ceea ce face omul pe cheltuiala lui, a obŃinut autorizaŃie de construire de la 

primărie. 
D-l Toth  – atunci să nu se treacă delegatul primăriei pe procesul verbal. 
D-l NiŃoi – este probabil un proces verbal tip. 
D-l Postelnicu – sunt lucrările Aquatim-ului. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 183 
 

D-l Prcsina prezintă referatul de modificare a art. 1 din Hcl nr. 125 din 29.08.2013 privind  
desemnarea reprezentanŃilor consiliului local al oraşului Jimbolia în  consiliile de administraŃie, 
precum şi în comisiile formate la nivelul instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, şcolar şi liceal din 
Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob  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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR. 184 
 

D-l Prcsina prezintă referatul închirierea, fără licitaŃie publică, a apartamentului nr. 16 din 
imobilul situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, pentru filiala Jimbolia a Partidului Na Ńional 
Liberal. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob  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  – această adresă este Încubatorul de afaceri din Jimbolia. Părerea mea este că nu este locul 

unui partid acolo, după ce îl închiriază poate să îl cumpere. Propun să caute altă locaŃie. 
D-l NiŃoi – este în domeniul public şi nu se poate vinde. 
D-l Tinei  – orice intenŃie de vânzare a unui bun trece prin faŃa consiliului. 
D-l Gorgan – acolo îşi desfăşoară activitatea de câŃiva ani şi Partida Romilor. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  13 voturi “pentru” şi trei “abŃineri 

( d-l Corneanu, d-l Kaba, d-l Toth) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 185 
D-l Corneanu – m-am abŃinut pentru că şi eu am solicitat spaŃiu acolo şi nu am primit. 
 

Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de învăŃământ:  
D-na Ferescu – am solicitat la şedinŃa anterioară să vedem la modul concret cu cât a finanŃat Consiliul 

JudeŃean Agenda Culturală a anului 2013 şi am primit sumele: am solicitat de la Consiliului JudeŃean suma de 
82.250 lei şi am primit 11.500 lei. Pentru agenda pentru anul 2014 am solicitat 25.000 lei, vom vedea cât ne 
vor aloca. 

Se trece la Probleme ale Primăriei:  
D-l Postelnicu – sunt cele curente. Am solicitat constructorilor să degajeze zonele unde au lucrat să 

putem aştepta sărbătorile într-un climat mai destins. Vă doresc sărbători fericite şi vă mulŃumesc pentru 
colaborare. 

Se trece la Diverse: 
D-l Prcsina – să fim atenŃi la dezăpezire, să nu păŃim ca şi anul trecut. 
D-l Postelnicu – cu natura nu ne putem pune, dacă viscoleşte va fi greu. Am prevăzut deja şi această 

situaŃie. Am achiziŃionat o freză pentru curaŃarea căilor de acces. Important este ca fiecare să îşi cureŃe în faŃa 
casei sau la blocuri. 

D-l Prcsina – vă doresc multă sănătate, sărbători fericite, căldură în case şi în inimă. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Prcsina mulŃumeşte celor prezenŃi pentru participare şi 

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

şedinŃă şi unul la dosarul primarului.      
 
    

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
 Prcsina Iancu Constantin 
 
SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




