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

   HOTĂRÂREA 
                 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 464 din  21.01.2014 al serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind 
utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, în 

sumă de  531.069,01  lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 
                                                                                          

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

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR,                                       
                                         Niţoi Ionel                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Primăriei Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.343 din 17.01.2014 al Serviciului buget, contabilitate prin 
care se propune aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Primăriei 
Jimbolia; 

Ţinând cont de  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi 
completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 15/1994, ale H.G. 
nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind amortizarea mijloacelor fixe, ale O.G. nr. 
112/2000 privind scoaterea din funcţiune, casare şi valorificarea activelor care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 243.548.839,73 lei şi 

inventarul obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   3.410.904,26 
lei, detaliat conform referatului-anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş; 

- Compartimentului administraţie publiă locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
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CONTRASEMNEAZĂ 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 

pe anul 2014 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 351 din 17 ianuarie 2014 al serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2014 ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de 
specialitate al primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual:  Cabinetul 
primarului, Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Biroul Social, Arhitect Şef -Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciul  Adiministraţie Publică Locală, Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice, Serviciul Buget, Contabilitate, 
Patrimoniu, Resurse Umane, Compartimentul Audit Intern; Serviciul Public Comunitar 
pentru Evidenţa Persoanelor;Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; Cultură şi 
Activităţi Sportive;Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita”;Transport şcolar 
şi local; precum şi activităţi autofinanţate: Piaţa; 

         Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 
a personalului plătit din fondurile publice,  O.U.G. nr.19/2012 privind aprobarea unor 
măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea 
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art.1, alin.(1) din HG nr.871/2013 
pentru stabilirea salariului de bazǎ minim brut pe ţarǎ garantat în platǎ, O.U.G. 
nr.103/14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielior publice; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de 
la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2014,  conform anexelor 1-17 ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 48/21.01.2014 al serviciului buget, contabilitate,  

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

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

Cod. 
Clas. 

Gr. Denumirea mijlocului fix, adresa clădirii Valoare de 
inventar 
– lei – 

0 1 2 3 4 
1. 1.8.6. 1 Branşament apă – str. Stefan cel Mare, nr. 61, 

Jimbolia 
310 

     
   Total 310 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 341 din17.01.2014 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din  

Oraşul Jimbolia, după cum urmează : 
a) Alipiri: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Calea Moţilor, înscris în C.F. nr. 
403267Jimbolia şi identificat cu  nr. topo.403267 în suprafaţă de 6 mp cu 
imobillul din oraşul Jimbolia, str.Petofi Sandor(fostă str.I.Farle) ,înscris în 
CF nr.403301 Jimbolia şi identificat cu nr.topo.403301,în suprafaţă de 19 
mp. 

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

privind reglementarea circulaţiei rutiere şi amplasarea de indicatoare rutiere pe      
unele străzi din oraşul Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.340 din 17 ianuarie 2014 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune reglementarea circulaţiei rutiere şi amplasarea de indicatoare rutiere pe unele străzi 
din oraşul Jimbolia; 

Ţinând cont de avizul de circulaţie nr 1din 15.01.2014 al Comisiei de Circulaţie 
Rutieră; 

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 aprobă amplasrea unor indicatoare rutiere şi calmatoare pe unele străzi din 
oraşul Jimbolia,după cum urmează: 

- indicator limitare de viteză la 30 km/h pe str. C. Coposu, între str. C. Csekonics şi str. 
St. Jager; 

- calmatoare de viteză (2 buc) la trecerea de pietoni  din dreptul intrării la firma SC 
SUMIDA SRL de pe strada Corneliu Coposu, nr. 1a; 

- indicator „Oprirea interzisă!” pe ambele sensuri de circulaţie pe str. C. Coposu, între 
str. C. Csekonics şi str. St. Jager; 

- anularea şi demontarea indicatorului „Sens unic” de pe str. Lorena (între str. E. 
Bartzer şi M. Eminescu), înspre str. M. Eminescu precum şi anularea şi demontarea 
indicatorului „Accesul interzis tutror autovehiculelor” de pe str. Lorena (între str. E. Bartzer şi 
M. Eminescu) înspre str. Emmerich Bartzer; 

- modificarea plăcuţei adiţionale a indicatorului „Sens Unic” de pe str. Gh. Doja (între str.  
A. Iancu şi str. Republicii) înspre str. Avram Iancu cu specificaţia „Sâmbăta între orele 6-13”,  
precum şi modificarea plăcuţei adiţionale a indicatorului „Accesul interzis tuturor autovehiculelor”  
de pe str. Gh. Doja (între str. A. Iancu şi str. Republicii) înspre str. Republicii cu specificaţia  
„Sâmbăta între orele 6-13”. 

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; 

                        - Comisiei de Circulaţie Rutieră; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea în evidenţă separată a unui număr de  43 persoane fizice 
aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 42.592 lei, conform anexei 
nr. 1 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 382/20.01.2014 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea în evidenţă separată a unui număr de 43 persoane 
fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 42.592 lei. 

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

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 aprobă trecerea în evidenţă separată a unui număr de 43 

persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate, în sumă totală de 42.592 lei, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind  alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR 
valabil la data plăţii, al sumei de 7440 EURO, necesară plăţii primei 
obligatorii pentru locuin ţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor 
administrativ teritoriale  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 415 din 20.01.2014 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea din bugetul local a 
echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7440 EURO, necesară 
plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor 
administrativ teritoriale; 

  Ţinând cont de prevederile art. 12 alin. 2 şi art. 34 din Legea nr. 260 / 
04.11.2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor 
de teren sau inundaţiilor; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă alocarea din bugetul local a echivalentului în lei, la 

cursul BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7440 EURO, necesară plăţii primei obligatorii 
pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a Oraşului Jimbolia. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
 şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului Impozite şi Taxe locale 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 2014 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 177 din 13 ianuarie 2014 al Biroului social prin  

care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat pentru anul 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, actualizată; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru  

repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 2014, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Biroului social. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 
2014 - 2015 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

    Văzând referatul nr. 8804 din 17 ianuarie 2014 al Serviciului APL, IE, TI, RP prin 
care se propune  aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 
2014 – 2015; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 aln 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011; 

 Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr.11367 
din 11.12.2013; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 
2014– 2015, după cum urmează: 

Nr. 
Crt.  

Denumirea unităţii şcolare PJ/AR Adresa 

   1 “Liceul Tehnologic”  Jimbolia PJ Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14 
   2 “ Şcoala Gimnazială”  Jimbolia PJ Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, 

nr. 83 
3 “Gr ădini ţa cu program prelungit”  

Jimbolia 
 
 
 

PJ Jimbolia, str. Republicii, nr. 21 

3.1 “Gr ădini ţa cu program normal Clarii 
Vii” 

AR Jimbolia, str. Clarii Vii 

3.2 “Gr ădini ţa cu program normal nr. 2” 
Jimbolia 

AR Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44 

3.3 “Gr ădini ţa cu program normal nr. 3“ 
Jimbolia 

AR Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind participarea oraşului Jimbolia prin  Consiliul Local Jimbolia la constituirea 
„Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş”  
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul  9690  din 20 ianuarie  2014 al Serviciului APL prin care se  

propune participarea oraşului Jimbolia prin  Consiliul Local Jimbolia la constituirea 
„Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş”;  
 În temeiul prevederilor art. 11, art. 12 alin. (2), art. 36 alin. (2) lit.”e” şi alin. (7) lit. 
„a” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă participarea oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia la 

constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş”. 
 Art. 2. –  Se aprobă alocarea  din bugetul local  a  sumei de 6500 lei/an pentru plata 
cotizaţiei anuale de membru al asociaţiei menţionate anterior. 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

– Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice; 

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
– Consiliului Judeţean Timiş; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2014 la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. Jimbolia 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 359 din 17 ianuarie 2014 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea Organigramei şi Statului de 
funcţii pentru anul 2014 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G.871/14.11.2013 privind stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru anul 2014 la S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia, conform anexelor 1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 .- Se aprobă majorarea salariilor brute la S.C.Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia în 
procent de 6,25%  începând cu data de 01.02.2014. 

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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
-    S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia 
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                    Scrob Radu-Nicolae  

    

 

      CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR, 

     Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul  2014, personal contractual, 
la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr.321 din 17 ianuarie 2014 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea Organigramei şi Statului de 
funcţii pentru anul 2014, personal contractual, la Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale;  

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru anul 2014, personal 
contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
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      CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR, 

     Niţoi Ionel 

 
 
 



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

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru 
persoane vârstnice  Jimbolia 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 347 din 17 ianuarie 2014 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 
la Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia, în sumă de 757 lei, începând cu luna februarie 
2014; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în 

Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în cuantum de 757 lei, începând cu data de 1 
februarie 2014. 
                   Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu 
datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau judeţene, 
după caz, în limita stabilită de acesta. 
                 Art. 3. – Cu data de 01.02.2014 se abrogă HCL nr. 6/24.01.2013. 
                 Art. 4.– Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.346 din 21 ianuarie 2014 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune majorarea alocaţiei zilnice de hrană a 
beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia de la 11 lei/zi/persoană la 13 
lei/zi/persoană, începând cu data de 01.02.2014; 

Ţinând cont de prevederile HG nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă 
socială, şi de prevederile Ordinului nr. 246 din 27 martie 2006 al Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate 
pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele 
rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor Căminului 

pentru persoane vârstnice Jimbolia la 13 lei/zi/persoană, începând cu data de 1 februarie 
2014. 
          Art.  2. – Cu data de 01.02.2014 se abrogă HCL nr. 27/26.01.2012. 
          Art.  3.– Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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     SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
privind prelungirea  contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi Clubul 
Sportiv „Handbal Club” Jimbolia 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 456 din 21.01.2014 al Serviciului  Buget, Contabilitate,  
Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune prelungirea  contractului de asociere 
încheiat între Oraşul Jimbolia şi Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 5 şi 6 şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. – Se aprobă  prelungirea Contractului de asociere încheiat între Oraşul 
Jimbolia şi Clubul Sportiv „Handbal Club” Jimbolia, pe o perioadă de 2 ani , pînă la data de 
31.12.2015.  

Art. 2 . - Se aprobă alocarea sumei  de 59.300 lei/an  din bugetul local pentru 
susţinerea  financiară  a activităţii  clubului sportiv menţionat anterior, repartizată conform 
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane; 
- Clubului Sportiv „Handbal Club” Jimbolia. 
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          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi  23 ianuarie  2014  în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Scrob Radu-Nicolae. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absentează:  d-l Kaba , d-l Kasa şi d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 7 din 15.01.2014. 

 
ORDINEA DE ZI  

 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2013. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 

oraşului Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi scoaterea 

din folosinţă a unor obiecte de inventar. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2014. 
5. Proiect de hotărâre privind  includerea unor mijloace fixe în Anexa nr.V a Contractului de 

delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.  
6. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 

Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere şi amplasarea de indicatoare 

rutiere  pe unele  străzi din oraşul Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a creanţelor 

fiscale a unui număr de 43 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 
9. Proiect de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR 

valabil la data plăţii, al sumei de 7440 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru 
locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 74, cuprins în C.F. nr.  403008, topo. nr. 
3669,3670,3671, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 
2014. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul 
şcolar 2014-2015. 

13. Proiect de hotărâre privind participarea oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia la 
constituirea ”Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş- APDT Timiş”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2014 la S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2014 
(personal contractual) la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru 
persoane vârstnice Jimbolia. 

17. Proiect de hotărâre privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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18. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
19. Probleme ale Primăriei. 
20. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi: 

     1.Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de asociere încheiat între Oraşul 
Jimbolia şi Clubul Sportiv Handbal Club Jimbolia. 

 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmeză d-l Scrob Radu-Nicolae şi se adoptă 
HCL NR. 1 . 
D-l Scrob  supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Scrob supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Scrob supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 12 decembrie 2013 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Scrob  prezintă referatul privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe 

anul 2013. 
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 Scrob  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 2 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi 
privat al oraşului 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 3 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe 
şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar.  
             D-l Ciuciulete- Aseară s-au întrunit comisiille de specialitate ale Consiliului Local și toate 
propunerile care s-au făcut pentru declasarea bunurilor materiale au ”căzut”. Cea mai importantă 
operaţiune dintr-o unitate economică,unitate bugetară de la sfarșitul unui an  este inventarierea 
bunurilor. 

D-l Ciuciulete  explică procedura casării şi declasării bunurilor materiale; 
D-l Ciuciulete- Tabelele nu sunt completate corect. Am observat că într-un  tabel apare un 

obiect ca fiind defect. Dacă un obiect de inventar este defect,trebuie contactată firma furnizoare pentru 
reparașii. Dacă firma respectivă stabilește că bunul respectiv nu mai poate fi reparat,nu mai sunt 
piesele corespunzătoare sau valoarea reparașiilor depășeșete 75% din valoarea de inventar a bunului 
material, abia atunci se poate trece la procedura de casare. Altfel nu poate fi trecut ca defect. De ce nu 
s-a folosit formula uzuală care este trecută în legea  contabilitășii și în legea finanșelor publice 
locale: uzură normală? Vă rog să refaceși aceste liste de inventariere și propuneri de casare. 
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D-l Primar - Ca și concluzie, dat fiind faptul că aceste propuneri de casare  sunt trecute pe un 
singur proiect de hotărâre de Consiliu Local, vă rog pe fiecare în parte ,ca până la următoarea ședinșă 
ordinară să refaceși acele tabele și liste de inventariere conform legislașiei în vigoare. 

D-l Ciuciulete- Am observat că aceste liste de inventariere nu au fost semnate de preşedinţii de 
comisie.  Obligatoriu în cazul mijloacelor fixe  și a obiectelor de inventar se va trece data când au 
intrat în funcţiune, durata normală de funcţionare,durata efectivă  de funcţionare, precum şi uzura 
morală şi uzura fizică.  Puteti sa luași exemplu de la Spital.și la Spital  mai este o hibă, și vă voi 
spune imediat despre ce vorba . Foarte multe persoane contestă tabelele romanesti,si anume faptul că 
este specificată rubrica ”Observașii”. Ei bine rubrica “Observaţii” are un rol foarte bine definit în  
structura contabilitășii. Foarte multe materiale dupa  anii’90  au fost aduse ca  donașii pentru 
spitale,pentru școli si înregistrate în contabilitate cu valori imense,ulterior existând dificultăși în a fi 
casate .Vă voi da  un exemplu de la  Spital: unul dintre aparatele de făcut raze care era defect înca din 
momentul primirii,acele carucioare pentru bătrâni care sunt trecute cu valori foarte mari, deși sunt 
vechi. 

D-l Niţoi- Nu aţi precizat despre ce este vorba în cazul Spitalului. 
D-l Ciuciulete-Am precizat, este vorba despre rubrica “Observaţii”. V ă rog să treceși la 

această rubrică dacă este vorba despre o donașie. 
D-şoara Cîrlig ,managerul Spitalului Dr.Karl Diel - Aș vrea să fac o observașie: în 

momentul în care achizișionezi bunuri de genul oale, cești, ele intră automat în circuitul de inventar, 
și intrând  în circuitul de inventar, ele se supun acelei casări conform legii. Din acest motiv  apar in 
tabele asemenea obiecte. 

D-na Ferescu- Vă rog să fi ţi atenţi la sume, în sensul că , de exemplu ca un congelator este egal 
cu 2 ibrice inox, în cazul Centrului de zi “Nu Mă Uita”. 

D-na Crăciun, reprezentant al Centrului de zi” Nu Mă Uita”- Ce anume? 
D-l Primar-   Erau valori de inventar la ibric de 1000 lei. 
D-na Craciun- Am primit acum 10 ani donașii cu valorii foarte mari, de exemplu tacâmuri 

pentru 12 persoane în valoare de 800 lei, pe care nici nu le-am folosit. Sunt obiecte cu valori fantastice: 
ibrice,oale, etc. Noi așa le-am primit,așa le-am trecut și noi în continuare. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu  avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care nu  avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob  prezintă raportul comisiei de urbanism care  nu avizează    proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care nu  avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care  nu se aprobă , votează pentru 3 

consilieri(d-l Scrob, d-l Ciofiac, d-l Meszaros), votează împotrivă 8 consilieri (d-na Ferescu, d-l Tinei, 
d-l Ciuciulete, d-l Bâcă, d-l Tabeică, d-l Barna, d-l Nicorici, d-l Corneanu) și  se abţin 3 consilieri( d-l 
Gorgan, d-l Toth, d-na Stănchescu-Golban). 

D-l Primar - Ca și concluzie ,tabelele nu sunt completate corect , iar ca și valori vreau să 
subliniez faptul că acele valori sunt valorile din contabilitate. 

D-na Crăciun- Aş vrea să fac o precizare: congelatorul a cărui valoare este echivalentă cu cea a 
unui ibric, este primit din  donașie, era o parte dintr-un mobilier de bucătărie  și pe deasupra este 
ruginit. Noi doar am respectat instructajul care ni s-a făcut legat de întocmirea  acestor tabele. 

D-l Primar - Veși primi tabelele conforme. 
D-l Ciuciulete- În legea contabilitășii și legea finanșelor publice nu sunt prevăzute formulare 

tipizate, sunt date doar cateva indicașii, și anume că se pot adauga rubrici care pot scoate în evidenșă 
bunul material supus casării. 

D-l Primar -  Aceste tabelele  sunt scoase dintr-un program de contabilitate, program  care la 
noi nu este  finalizat și implementat. 

D-l Primar -  Cu permisiunea  dumneavoastră și profitând de prezenșa reprezentanșilor 
Spitalului  as vrea să vă prezint memoriul privind propunerea de modificare a structurii organizatorice  
a Spitalului Dr.Karl Diel în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de ocupare a paturilor şi indicatorilor 
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financiari.În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 21.01.2014 de la Spital s-a 
dezbătut această problemă şi s-a votat în favoarea propunerii domnişoarei manager Cîrlig. 
 
Se poartă discuţii pe această temă împreună cu reprezentanţii Spitalului Dr. Karl Diel:d-l doctor Costea 
şi d-şoara Cîrlig,managerul Spitalului. 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 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 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 Scrob  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR .4 
 

D-l Scrob 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 predare-primire de către delegatul 

primăriei? Aceleași discușii au existat și data trecută. Pe viitor vă rog să aveţi grijă  şi să fie semnate 
și aceste procese verbale. 

D-l Barna- Avem o semnatură: delegat-beneficiar. 
D-l Primar  –Da, pentru ca așa este procedura, pentru lucrări de mare anvengură este necesară 

semnătura delegatului primăriei, dar pentru branșamentele de apa, și diverse branșamente din fașa 
casei cetășeanului nu este nevoie de aceasta . 

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

HOTĂRÂREA NR. 5 
 
D-l Scrob prezintă referatul de efectuare a unor lucrări de cadastru la unele imobile din 

oraşul 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 Tinei- Strada nu se mai numeşte I.Farle , ci strada Petofi Sandor , este greșită adresa. 
D-l Primar - În referatul întocmit de serviciul urbanism este trecută strada Petofi Sandor . 
D-l Niţoi- Referatul de la OCPI nu este actualizat. 
D-l Scrob- Să trimitem  o adresă prin care îi înştiinţăm  pe domnii de la OCPI că s-a modificat 

denumirea străzii pentru a-şi actualiza datele.  
 

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

HOTĂRÂREA NR. 6 
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D-l Scrob prezintă referatul privind reglementarea circulaţiei rutiere şi amplasarea de 
indicatoare rutiere  pe unele  străzi din oraşul 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 Bâcă – Intrarea pe strada Tudor Vladimirescu, dinspre strada Spre Est, la Statuia Florian, nu 

este bine marcată. 
D-l Primar –Consemnăm astfel de modificări care sunt oricând binevenite.Reprezentanţii 

Poliţiei Rutiere  şi ai Primăriei au mers deja pe teren.În primul rând Sumida a avut o solicitare,după 
care urmează să identificăm și să montăm astfel de semne  rutiere. 

D-l Bâcă- Când vii peste calea ferată, la  strada Spre Nord, este un stâlp chiar în mijlocul 
străzii.Urmează să se facă niște lucrări susșinute de S.C. Can-Leo și vor dispărea niște stâlpi din 
zonă. Ar fi bine să rezolvăm și noi situașia stâlpului de care vă vorbeam. 

 D-l Primar  –Se vor efectua lucrări de asfaltare, în plus cei cu canalizarea au de făcut o 
subtraversare chiar în intersecșia  respectivă. 

D-na Ferescu – Înșeleg că este vorba  și  de tronsonul care include școala de pe strada 
Lorena, să nu mai fie “sens unic” . Care au fost considerentele pentru care se  modifică”sensul unic” 
acolo ? 

D-l Primar –În urma solicitărilor cetășenilor din zonă am hotărât să ridicăm interdicșia,  
deoarece este parcare ,iar drumul este în regulă . De asemenea ,există cereri  din partea cetăţenilor  
pentru ridicarea  restricșiei până la orele 15,00 de pe strada Gheorghe Doja, în zona pieţii 
agroalimentare.Aceștia solicită modificarea restricșiei cu  orele 13,00 deoarece au primit amenzi 
contravenșionale în momentul în care au circulat în zonă  nu au respectat acest interval orar. 

D-l Gorgan – În completare la cele spuse  de domnul primar, vreau să precizez faptul că pe  
strada Gheorghe Doja  au fost efectuate lucrări de extindere a carosabilului. 

D-l Primar- În ceea ce privește   strada Lorena, aceasta  are parcare  și  se poate circula din 
ambele sensuri. 

D-l Meszaros- Cred că ar fi bine să se monteze un indicator” Trecere de  Pietoni” şi pe strada 
Contele Csekonics, la intersecţia cu strada Spre Sud. 

D-l Primar- Este un  drum nașional, nu este de competenșa noastră, dar vom întocmi  o 
adresă  prin care să  le solicităm celor de la CNADNR amplasarea unui indicator rutier în zonă. 

D-l Toth - De asemenea ar fi util un indicator cu  Oprirea Interzisă şi pe strada Spre Nord,la 
intersecţia străzilor Ştefan cel Mare cu Moţilor,în dreptul clădirii  APIA. 

D-l Primar- Se vor efectua verificări. 
D-l Barna- Pe străzile acestea  noi, toate intersecșiile, respectiv cea de pe  strada Tudor 

Vladimirescu , de pe strada Ion Slavici,nu există indicatoare.În Jimbolia toate intersecţiile sunt dirijate, 
în schimb acestea nu . 

D-l Gorgan-  Momentan nu se pot amplasa indicatoare, deoarece lucrarea  nu este  finalizată,  
și ca atare nu a fost efectuată  recepţia acesteia. 

D-l Primar  –În urma discușiilor purtate cu d-l comandant Trișcău s-a stabilit faptul că  
momentan primează regula acordării prioritășii de dreapta conform Codului Rutier în vigoare.După 
finalizarea lucrărilor vor fi amplasate indicatoare , și vor exista și marcaje rutiere . 

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

HOTĂRÂREA NR. 7 
 
D-l Scrob prezintă referatul privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a 
creanţelor fiscale a unui număr de 43 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 
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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 Primar - Anul trecut evidenșele au arătat că s-au încasat foarte mulţi bani de la aceşti 

insolvabili. Procedura  își cere ca la un moment dat să îi treci în evidenșă separată.În urma 
verificărilor efectuate în mod legal am aflat că  o mare parte  nu figurează la ITM  ca fiind angajaţi, şi 
nici nu deșin proprietăși. În condișiile acestea suntem nevoiși să procedăm conform Codului Fiscal 
și a legilor de excutare silită aflate în vigoare.Sunt în evidenșă separată, dar asta nu înseamnă că i-am 
radiat din evidenșele noastre.În cazul în care se angajează se stabilește poprire pe salariu. 

D-l Bâcă-Cum procedăm cu cei care primesc ajutor social? 
D-l Primar- Pe  cei care primesc ajutor social îi putem depista, dar dacă banii le  sunt viraţi pe 

card, nu putem să  poprim  ajutorul social. 
D-l Bâcă-Pe lângă faptul că ei fac muncă în folosul comunitășii, cred că ar fi bine să stabilim 

ce atribușii să aibă, nu doar să facă prezenșa.Nu știu câși bani iau fiecare, dar sunt mulși care iau 
mai mulși bani decât cei care lucrează.  

D-l Primar -Primesc bani în funcșie de numărul de ore pe care trebuie să le presteze și de 
numărul de persoane din dosar. 

D-l Meszaros- Domnule Primar ,după părerea mea ,singura șansă să stăpâniși situașia este 
ca acești oameni să nu vină să lucreze cu ora, ci cu metrul pătrat și  metrul,să aibă de exemplu 8 
metri de măturat într-o zi după care pot pleca acasă. 

D-l Bâcă-Cu norma. 
D-l Primar -Eu vă înșeleg , cred că aşa este normată munca,dar voi efectua verificări. 
D-l Tinei-șin să reamintesc că d-l Meszaros este membru în Consiliul de Administraţie de  la 

S.C.Peisaj Hosta, și în Adunarea Generală a Acșionarilor poate vină cu propunerea aceasta . 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă  cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 8 

 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul 
BNR valabil la data plăţii, al sumei de 7440 EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru 
locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale. 

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-Aceşti bani se încasează  de la chiriaşi? 
D-l Primar -Nu, proprietarul are obligașia să plătescă,şi în acest caz Primăria. 
D-l Tinei-În cele 372, intră și cele din Clarii-Vii? 
D-l Primar -Ce este întabulat pe Primăria și Orașul Jimbolia ,da. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă  cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 9 
 

 
  D-l Primar spune că punctul 10 de pe ordinea de zi nu se discută. 
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D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, 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 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă  cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 10 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea re ţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia 
pentru anul şcolar 2014-2015. 

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 Primar   explicitează comasarea celor 2  unităţi şcolare din Orașul Jimbolia, respectiv cele 

2 gradinișe cu personalităși juridice  distincte. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă  cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 11 

  
  D-l Scrob prezintă referatul privind participarea ora şului Jimbolia prin Consiliul Local 
Jimbolia la constituirea ”Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timi ş- APDT 
Timi ş”. 

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 Primar- Este o solicitare din partea Consiliului Judeţean care a propus înfiinţarea acestei 

asociaţii. Am fost întrebaţi dacă vrem să participăm , inclusiv din punct de vedere 
financiar:cotizaţia anuală este de 6500 lei. Consider acest  parteneriat va fi benefic oraşului nostru  
pentru promovarea turismului local. 

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

HOTĂRÂREA NR. 12 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 
2014, personal contractual, la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia. 
          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-l Ciuciulete –Trebuie să procedăm la creşterea salariului minim brut pe economie de la 800 

la 850 lei, așa cum prevede hotărîrea de Guvern.În ceea ce priveşte organigrama sunt puţin nemulţumit 
și de aceea vă sugerez să reanalizași situașia referitoare  la numărul de angajași.   

D-l Meszaros –Anul trecut S.C. Peisaj Hosta  nu  prezenta nominal oraganigrama, anul acesta  
S.C  Peisaj Hosta prezintă nominal  aceste funcșii .Aș vrea să știu de ce  s-a procedat astfel? 

D-l Niţoi– În mod normal statele de funcţii  nu se aprobă nominal , se aprobă pe funcșii. 
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Deoarece la S.C. Peisaj Hosta sunt foarte multe funcșii similare, am căzut de comun acord  ca 
organigrama să fie întocmită nominal.Am procedat astfel pentru a veni în sprijinul dumeavoastră,deși 
nu este obligatoriu ca să fie nominal 

D-l Tinei–D-l Meszaros este membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Peisaj Hosta, trebuie 
să cunoască aceste aspecte. 

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

HOTĂRÂREA NR. 13 
 

D-l Scrob  prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 
2014, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice 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 Scrob  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 14 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la 
Căminul pentru persoane vârstnice  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-na Ferescu –De unde apare diferenţa de cost şi de unde  va fi suportată ea, și anume de la 

716 la 757 lei ? 
D-na Mihaela Petraru, contabil al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia - Plătesc  

beneficiarii.Această sumă este calculată la cheltuielile pe care le-am avut anul trecut raportate la 
numărul mediu de beneficiari care au fost anul trecut. 

D-l Ciuciulete – Creşterea preșurilor va influenţa acest nou cost? 
D-na Petraru – Cheltuielile care au fost anul trecut ,și anume 781.039 lei raportate la 12 luni 

și la numărul mediu de beneficiari, rezultă un cost de  757 lei. Întotdeuna contribuţia pentru anul 
curent se stabileşte în funcţie de cheltuielile din anul anterior. Așa prevede legislașia în vigoare. 

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

 
HOTĂRÂREA NR. 15 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor 

Căminului pentru persoane vârstnice 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 16 
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D-l Scrob prezintă referatul privind prelungirea contractului de asociere încheiat între 
Oraşul Jimbolia şi Clubul Sportiv Handbal Club 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă  cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 17 

 
 

 Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei economice:  
D-l Ciuciulete– Propun să se stabilească o taxă la “Piaţa de lemne”. 
D-l Primar- Nu se poate stabili o taxă pentru că nu putem  funcșiona ca și “Piașă de lemne”, 

deoarece procedura pentru obșinerea autorizașiei de funcșionare este foarte stufoasă și greoaie,iar 
până în momentul acesta nu a fost creat  niciun precedent,doar cu exceptia Timișoarei. 

D-l Ciuciulete-Sunt probleme referitoare la indicatoarele cu denumirile străzilor.  
D-l Primar- Au întâietate cele rutiere, pentru a evita orice pericol și care  șin de siguranșa  

cetășenilor,însă referitor la indicatoarele cu denumirile străzilor, acestea  trebuie revizuite și refăcute 
acolo unde mai există,iar în caz contrar se vor monta unele noi. 

Se trece la Probleme ale Primăriei:  
D-l Primar- Vă voi prezenta raportul întocmit de Serviciul Social numit “Raport privind 

dinamica angajării asistenșilor personali și acordării indemnizașiei lunare persoanelor cu handicap 
grav, adulte și minore pe semestrul II al anului 2013”. 

Se trece la Diverse: 
D-l Bâcă– Vom avea probleme  cu indicatorul din dreptul fostei fabrici Fagi,pentru că în cazul 

în care va ninge acesta nu va mai fi vizibil. 
D-l Primar-   Am consemnat și se vor lua măsuri. 
D-l Corneanu – O  problemă care se tot amână este cea a câinlor fără stăpîn.Toși locatarii din 

zona străzii Republicii depun sesizări referitoare la această problemă. Spun că sunt peste 10 câini 
vagabonzi în zonă. 

D-l Primar- Hingherii au prins peste 200 de câini și s-au cheltuit peste 700 milionae de lei 
anul trecut , însă tot nu am reușit să rezolvăm această problema.Vom rechema firma de ecarisaj, însă 
este foarte costisitor. Dat fiind faptul că s-a desemnat medicul veterinar pe zonă , în condișiile legii, 
vom analiza o posibilă colaborare cu dumnealui, și cred că această varianta va fi  mai ieftină. Referitor 
la procedura de eutanasiere trebuie să discutăm  și cu cei de la Peisaj  Hosta pentru obșinerea 
avizelor, padocuri  există , iar ca și concluzie vom analiza toate variantele și vom  hotărî care este cea 
mai bună formulă. 

D-l Meszaros – Acum 3 luni v-am rugat ,dacă se poate, să asfaltași trecerea de pietoni de la 
intersecșia străzilor Gheorghe Doja cu Republicii.Este un pericol să  circuli în zonă. 

 D-l Primar- Momentan au fost suspendate lucrările în zonă,însă în momentul în care se vor 
relua,sper că cei responsabili cu asfaltarea să le finalizeze. 

D-l Meszaros- Mai am o intrebare :pe drumul spre Comloș, după barieră, pe dreapta ,se 
construiește un imobil. Spuneși-mi și mie ca va fi  acolo? 

D-l Gorgan- Imobilul despre care vorbiși este de fapt o cladire veche. 
D-l Primar- Este un cetășean pe nume Varga,căruia cei de la Foradex i-au permis să locuiască 

în imobil și să îl recondișioneze.A primit materiale de construcșii de la Peisaj Hosta. 
D-l Tinei- Aș vrea sa vă prezint o problemă :e ruptă șeava  de la  canalizare de pe strada Diel. 
D-l Primar- A fost un accident rutier. 
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 D-l Tinei- De asemenea vreau să vă spun că e rupt podul de pe strada Albinelor. 
 D-l Primar- Tot un accident rutier. 
 D-l Tinei- Oamenii solicită amplasarea unei balustrade pentru pista de pe strada Rebreanu. 

D-l Primar - Proiectul nu este finalizat,pista de biciclete nu este dată în folosinșă.Am tot făcut 
demersuri și probabil vom trebuie să amendăm constructorii, însă vina aparșine  exclusiv dumnealor 
pentru producerea unor eventuale accidente și pentru nemarcarea pistelor și a drumurilor. 

D-l Bâcă- Aș vrea să știu dacă sunt taxași cei care parchează la “Piașa de Lemne”. 
D-l Primar - Am precizat și mai devreme că nu putem stabili o taxă ,pentru că nu avem 

autorizașie,iar procedura pentru obșinerea acesteia este foarte stufoasă. 
D-l Bâcă- Dar există un spașiu amenajat pentru depozitarea gunoiului? 
D-l Primar -Da, există  un spașiu amenajat, cu volum destul de mare pe care cei de la Peisaj 

Hosta îl ridică periodic. 
D-l Toth Pe strada Spre Est, referitor la  reșeaua de canalizare, ambele canale pentru scugerea 

apei vin exact în cădere în șosea, apa nu se scurge nici în stânga ,nici în dreapta, ci direct în șosea. 
D-l Primar- Este vorba de rigola nouă? 
D-l Toth - Da. 
D-l Primar- Despre care cvartal este vorba? 
D-l Toth - Slavici,la capăt. 
D-l Primar- Lucrările nu sunt finalizate ,dar vom verifica. 
D-l Bâcă - Nu întamplator am ridicat problema ”Pieșei de Lemne”, ci pentru că aș vrea să 

discutăm și despre regulile pentru pășunat. 
D-l Primar- Există o  modificare normativă , dar pășunile sunt momentan în proprietatea 

Asociașiei Crescătorilor de Animale, în concesiune, și ca atare, aceasta este obligată să obșină 
subvenșiile de la APIA, să  le întreșină și să le fertilizeze. 

D-l Baca- Există însă  o problemă, cei care pășunează în partea de nord a orașului nu au nimic 
în concesiune, au  alte persoane care pășunează în altă parte și  care nu au  niciun interes să întreșină 
pășunile  din partea de nord .Cred că ar trebui să șinem cont de cererile lor deoarece  unii dintre ei au 
facut și investișii pe aceste pășuni si să repartizăm în așa fel încât  fiecare să-și  întreșină partea de 
pășune.  

 D-l Primar-  Nu știu când s-au făcut aceste contracte de concesiune, cred că au convenit de 
bunăvoie să-și  împartă pășunile,dar vom verifica . Am avut ședinșe cu ei, dar nu mi-au semnalat 
aceste probleme, ci doar supărări personale, nicidecum probleme referitoare la pășuni. 

D-l Gorgan-Vis-a-vis de problema  ”Pieșei  de Lemne”, sunt de acord să avem o piașă 
modernizată ,dar  trebuie să ne gândim că preșul pe care îl vom stabili pentru mașinile care parchează 
în zonă , se va simși tot în buzunarul jimbolianului. În altă ordine de idei vreau să vă fac două 
informări pe plan cultural și divertisment: sâmbată va avea loc la Casa de Cultură începand cu orele 
15,00 un spectacol pentru copii ,iar marși începând cu orele 12 vă invităm la Muzeul Presei, unde se 
va decerna premiul Mihail Avramescu,invitat special:Marcel Tolcea. 

D-l Primar- Înainte să încheiem vreau să vă informez că s-a semnat contractul pentru 
monatarea camerelor de supraveghere video, și în cel mai scurt timp vom demara lucrările pentru 
instalarea acestora în orașul Jimbolia.  

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Scrob 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, 
                     SECRETAR,                                                     Scrob Radu-Nicolae 

Niţoi Ionel  
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