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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2014 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 876 din 11 februarie 2014 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
organigramei şi statelor de funcţii pe anul 2014 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 174 alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii; 

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, pentru anul 2014, la 

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia,  conform anexelor 1-5 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. 
- Spitalul Dr. Karl Diel JImbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia, a Biroului Raport de gardă din incinta Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia, cu destinaţia de sediu 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 936/14.02.2014 al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se 

propune darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, a 
Biroului Raport de gardă din incinta Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, cu destinaţia de 
sediu; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi „d”, alin. (5) lit.”a”, alin. (6) lit. 
„a”, pct. „3”, art. 124 şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Se aprobă darea în folosinţă Asociaţiei Spitalului Dr. Karl Diel 

Jimbolia, a Biroului Raport de gardă din incinta Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, cu 
destinaţia de sediu. 

Art. 2.  - Darea în folosinţă se va face în baza unui contract de comodat, pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

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; 

 
 

Nr. 27  din 20 februarie 2014             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Scrob Radu Nicolae 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 144 
din 12 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia în  Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1136  din 14.02.2014 al Serviciului APL, IE, RI, RP prin 

care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 144 din 
12 iulie 2012 privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia în Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 3 , alin. (9), 
art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului  

Jimbolia nr. 144 din 12 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia în  Consiliul de Administraţie al Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia., care va avea următorul conţinut: 

„Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Jimbolia 
în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. Karl Diel” Jimbolia, 
următorii  : 

1. D-l consilier Tinei Valentin – membru; 
2. D-l consilier Scrob Radu Nicolae – membru;  
3. D-l consilier Kaba Gabor – membru supleant; 
4. D-l consilier Ciofiac Ioan – membru supleant.” 

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, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice ; 
- Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia; 
- celor prevăzuţi la art. 1 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea tarifelor de transport persoane efectuat de S.C. PEISAJ 

HOSTA S.R.L. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1198 din 18.02.2014 al Serviciului Buget, Contabilitate  

prin care se propune aprobarea tarifului de transport persoane efectuat de S.C. PEISAJ 
HOSTA S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă tarifele de transport persoane efectuat de S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L., după cum urmează: 
a). 1,45 lei/km (la care se adaugă TVA)  pentru Primaria Oraşului Jimbolia, 
ONG-uri şi alte entităţi care desfăşoară activităţi culturale, sportive şi sociale în 
beneficial Oraşului Jimbolia şi în colaborare cu acesta, calculat conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b). 0,67 lei/km (la care se adaugă TVA)  pentru beneficiarii care asigură 

combustibilul; 
c). 3,61 lei/km (la care se adaugă TVA) pentru alte persoane fizice şi juridice 
decât cele menţionate la pct. A, calculat conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- S.C. Peisaj Hosta SRL; 
- celor prevăzuţi la art. 1; 
- cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr.   29    din 20 februarie 2014                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
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                                       CONTRASEMNEAZĂ 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare 

efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului 
Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1064 din 17.02.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea  tarifelor de operare pentru serviciile de 
salubrizarea efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului 
Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct.14, alin. (9) şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Începând cu data de 01.03.2014 se modifică tarifele practicate de S.C. 

RETIM Ecologic Service S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului 
Jimbolia, conform tabelului de mai jos:  
Nr. 
crt. 

Serviciu  U/M Preţ 
fără 
TVA 

Preţ cu 
TVA 

1 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la populaţie  

lei/pers./lună 6.29 7.80 

2 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la ag. economici şi instituţii publice 

lei/mc 63,02 
 

78.14 

3 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase 
de la populaţie, ag. economici, instituţii publice  

lei/mc 51.50 63.86 

4 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor vegetale  lei/mc 42.83 53.11 
5 Colectare, transport şi depozitare deşeuri depozitate în/din 

rampe clandestine 
lei/mc 40.03 49.64 

6 Încărcat manual deşeuri  lei/mc 16.04 19.89 
7 Încărcat mecanic deşeuri  lei/mc 8.91 11.05 
8 Nivelat teren cu buldozerul  lei/oră 82.55 102.36 

 
Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.  22/21.02.2013. 
 
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; 
- S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara 
- cetăţenilor prin afişare  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local 
Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea 
finanţării C ăminului pentru persoane vârstnice JImbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1171 din 17 februarie 2014 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea asocierii 
Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul 
Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 
art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale şi CAP. 2 anexa 9 
din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.; 

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 asocierea Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu 

Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia. 

Art. 2. – Se aprobă finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în 
condiţiile şi cu respectarea contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 200 mii lei, astfel: 

- 100 mii lei din bugetul local aprobat pentru anul 2014, capitolul 
bugetar 68.02 – Asistenţă socială; 

- 100 mii lei la o viitoare rectificare a bugetului local. 
Art. 3 . – Se mandatează primarul oraşului Jimbolia, în calitate de ordonator 

principal de credite, să încheie contractul de asociere. 
Art. 4. – 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. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  sumei de 10.000 lei pentru plata deplasării grupului de 

tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul Trebur, Germania 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 1018  din 12.02.2014  al Serviciului Administraţie  
Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii 

Publice prin care se solicită alocarea sumei de 10.000 lei pentru plata deplasării 
grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din oraşul 
Trebur, Germania; 

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  sumei de 10.000 lei pentru plata deplasării 

grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din oraşul 
Trebur, Germania. 

 Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2014 la capitolul 
51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi scoaterea 

din folosinţă a unor obiecte de inventar  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 344 /13.02.2014 al Serviciului buget, contabilitate 

prin care se propune casarea  şi scoaterea din folosinţă a unor obiecte de inventar  
în valoare totală de 184.518,83 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală 
de 2.729.726,49 lei; 

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 propunerile de casare şi scoatere din uz  a unor 

obiecte de inventar în valoare totală de 184.518,83 lei, conform proceselor 
verbale anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe în valoare 
de 2.729.726,49 lei, conform proceselor verbale anexate, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul 
Timiş ; 

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL  TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

                      
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare, aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea 
acestor bunuri  în administrarea operatorului SC AQUATIM SA  

 
  Consiliul local al orasului Jimbolia 

Având în vedere referatul nr. 624 din 17.02.2014 prin care se propune însuşirea listei 
cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în  
proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea acestor bunuri  în administrarea 
operatorului SC AQUATIM SA, însuşirea listei cu  bunurile proprietate publică aferente 
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi transmiterea acestora către operatorul SC 
Aquatim SA; 

Luând în considerare adresa de  la SC Aquatim SA cu nr. 406/20.01.2014 prin care  
se solicită emiterea unei Hotărâri privind însuşirea  reevaluării bunurilor proprietate publică 
ale orasului Jimbolia si transmiterea acestora către SC Aquatim SA;     
  Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice; 
  Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, modificată;  
  Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
  În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;  
  În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canlizare încheiat între SC Aquatim SA şi 
Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ; 
  În conformitate cu prevederile Ordonanţei 30/2011 alin. 8, pentru modificarea şi 
completarea Legii 571/203 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri financiar fiscale; 
  În temeiul art  36 alin. (2) lit. “d”, alin. 5 lit. (a), alin. (6) lit. “a” pct. 14 şi art. 45 
alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art.1 – Se însuşesc listele cuprinzând bunurile identificate şi reevaluate care fac parte 
din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare şi care  aparţin domeniului public al oraşului 
Jimbolia, înscrise în  anexa la prezenta hotarâre. 
  Art. 2 – Se transmit spre administrare şi folosinţă către operatorul SC Aquatim SA 
bunurile la care s-a făcut referire la art. 1 din prezenta hotărâre. 
  Art.3  – Lista bunurilor din anexa la prezenta hotărâre, face parte integrantă din 
Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
932/19.01.2010, care se va actualiza prin act adiţional. 

Art.4  - Prezenta hotărâre se comunică: 
   - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
    - Serviciului administraţie public locală; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă- canal Timiş; 
  - S.C. "AQUATIM" S.A.  
Nr.  34    din 20 februarie 2014                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                                           Scrob Radu Nicolae 
                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
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                                                     Niţoi Ionel 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 74, cuprins 
în C.F. nr.  403008, topo. nr. 3669,3670,3671, cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1190 din 17.02.2014 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 74, cuprins în C.F. nr.  403008, topo. nr. 
3669,3670,3671, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului  Barabaşa  

Mircea, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 74, 
cuprins în C.F. nr.  403008, topo. nr. 3669,3670,3671, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 675 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 114 mp curte şi 741 mp grădină  şi 351 
mp vie hibridă va plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor 
normative în vigoare. 

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 1, 
cuprins în C.F. nr.  401414, topo. nr. 570/I, cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1191 din 17.02.2014 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 1, cuprins în C.F. nr.  401414, topo. nr. 570/I, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului  Ciciovan Aurel,  

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 1, cuprins în 
C.F. nr.  401414, topo. nr. 570/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 
357 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 184 mp curte va plăti în continuare 
chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 

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

HOTĂRÂREA 
privind rezilierea  Contractului de concesiune teren nr. 7005/1 din 

01.10.2013 încheiat între Oraşul Jimbolia şi Ţepeş Dorel 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 180 din 18.02.2014 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune rezilierea Contractului de 
concesiune teren nr. 7005/1 din 01.10.2013 încheiat între Oraşul Jimbolia şi 
Ţepeş Dorel; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se reziliază Contractul de concesiune teren nr. 7005/1 din  
01.10.2013 încheiat între Oraşul Jimbolia şi Ţepeş Dorel. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş; 
-    D-lui Ţepeş Dorel 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor  

pe raza oraşului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1177 din 17 februarie 2014 al serviciului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune închirierea păşunii oraşului Jimbolia 
crescătorilor de animale, aprobarea taxei de închiriere şi aprobarea regulamentului de 
păşunat pe raza oraşului Jimbolia; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 34 /2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul cu privire la păşunatul animalelor pe raza 

oraşului Jimbolia, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. – Se aprobă taxa de închiriere a păşunii în valoare de 100 lei/ha, la care 

se va adăuga impozitul pe teren. 
 
Art. 3. – Se aprobă închirierea păşunii pe specii şi categorii de animale, după 

cum urmează:  
a) Zona Rapova în parcelele A 354/1, A350/1, A345, A341 şi A 339/1 în 

suprafaţă de 37,44 ha, bloc fizic 518, d-lui Sava Constantin din Jimbolia, str. E. 
Gojdu nr. 13, deţinătorul unui număr de 355 capete ovine  care, conform 
Ordinului 544/2013, acoperă încărcătura optimă de animale pe hectar de 1 
UVM/ha (6,6 capete ovine pe hectar), efectiv încărcătura este de 1,4 UVM/ha; 

b) Zona Rapova în parcela A 369/1 în suprafaţă de 29,73 ha, bloc fizic 
575, d-lui Sava Gheorghe din Jimbolia, str. Spre Est nr. 37, deţinătorul unui 
număr de 345 capete ovine  care, conform Ordinului 544/2013, acoperă 
încărcătura optimă de animale pe hectar de 1 UVM/ha (6,6 capete ovine pe 
hectar), efectiv încărcătura este de 1,75UVM/ha. 

c) Zona Spre Sud în parcelele A265/2, Pş275, pş273/2, Pş 271/2, Pş277 
şi Pş278/1 în suprafaţă de 24,34 ha, bloc fizic 560, d-lui Sîrbu Ioan Sorin din 
Jimbolia, str. Spre Sud nr. 20, deţinătorul unui număr de 165 capete ovine care 
conform Ordinului 544/2013, acoperă      încărcătura optimă de animale pe 
hectar (6,6 capete ovine pe hectar), efectiv 1,01UVM/Ha. 

d) Păşunea de bovine situată în zonele: Abator, Calea Timişorii, Stadion 
şi Cânepei se va închiria pe numele unui reprezentant al crescătorilor de animale 
care au dreptul să scoată animalele la păşunat, în baza unui tabel cu datele 
personale ale crescătorilor de animale, adresa de domiciliu, CNP, nr. cardului cu 
care sunt înregistraţi în Registrul Naţional de Evidenţa animalelor şi numărul 
bovinelor scoase la păşunat pe categorii de vârstă, care, conform Ordinului 



544/2013, trebuie să acopere încărcătura optimă de animale pe hectar ( 1 
UVM/ha). 

 Art. 4 . – Se aprobă Traseele de scoatere a animalelor la păşunat, prevăzut în 
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 5. – Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Jimbolia nr. 85 din 22 
aprilie 2010, nr. 14 din 26.01.2012 şi nr. 115 din 31.05.2012 se abrogă. 
 

Art. 6. – 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
- Celor prevăzuţi la art. 1, 
- Celor interesaţi prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia nr. 86/20 iunie 2013 privind modificarea şi completarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia 

  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1133 din 14.02.2014 al Serviciului Administraţie 

Publică  
Locală, prin care se propune modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia nr. 86/20 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia.; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin. (2) şi 
art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia nr. 86/20 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia, care va avea următorul 
conţinut: 

„Art. 2. –– Se aprobă abrogarea poziţiilor  nr. 43 şi 45 – apartamentele 
nr. 2 şi 3 -  din  „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Jimbolia însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al  oraşului Jimbolia 
nr. 83 din 26 februarie 2002.” 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului 
social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul 775 din 17.02.2014 al Serviciului Buget Contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 35.000 lei, din bugetul local, pentru 
susţinerea proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa minunată” din Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”a” 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 alocă din bugetul local suma de 35.000 lei pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia.  

Suma de 35.000 lei va fi asigurată din bugetul local pe anul 2014, 
secţiunea de funcţionare, capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială 
 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, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
– Societăţii pentru Copii şi Părinţi Timişoara 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
  privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2014 al SC 

AQUATIM SA pentru oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii 
ale societăţii. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1072/17.02.2014 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de 
investiţii pentru anul 2014 al SC AQUATIM SA pentru oraşul Jimbolia cu 
finanţare din surse proprii ale societăţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) 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  Programului de investiţii pentru anul 2014 al SC 

AQUATIM SA în oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii 
după cum urmează : 

Investiţii noi  
a) refacere branşamente apă şi racorduri canal...................30.000 lei; 
b) Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie 
     modernizare sistem de alimentare cu apă şi canalizare  
     în oraşul Jimbolia ......................................................... 50.000 lei 

TOTAL investi ţii din surse proprii........................................80.000 LEI. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală,  
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 
- SC AQUATIM SA 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi  
Asociaţia „Fotbal Club Unirea Jimbolia” 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1249 din 21.02.2014 al Serviciului Buget,  
Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune aprobarea 
contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi Asociaţia „Fotbal Club 
Unirea Jimbolia”; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi „e”, alin. (6) lit. „a” pct. 5 
şi 6, alin. (7) lit. „a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă Contractul de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia  
şi Asociaţia „Fotbal Club Unirea Jimbolia”, prevăzut în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  

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

caracter reparatoriu şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse 
Umane; 

- Asociaţiei „Fotbal Club Unirea Jimbolia”. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de 
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1246 din 19.02.2014 al Compartimentului public 
local  

prin care se propune stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de 
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale; 

Având în vedere prevederile art. 17 – 19 din Legea nr. 92/2007 privind 
serviciile de transport public local şi prevederile art. 4 din Normele de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinului 
MIRA nr. 353/2007; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se stabilesc următoarele amplasamente ale staţiilor publice de  
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale: 

- Staţia de îmbarcare/debarcare - Parcarea din faţa Şcolii Gimnaziale 
Jimbolia, str. Lorena amplasament Şcoala Gimnazială Jimbolia, operator 
de transport Liceul Tehnologic Jimbolia; 

- Staţia de îmbarcare debarcare din str. Mărăşeşti Bl A-B, amplasament Str. 
Mărăşeşti Bl. A-B, operator de transport Liceul Tehnologic Jimbolia. 
 

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

caracter reparatoriu şi contencios administrativ al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Compartimentului transport public local 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 20 februarie 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 17. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel: d-şoara Cîrlig Daniela – manager, d-l Costea Ştefan – director 

medical, d-na Buciuman Adriana – director economic. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 84 din 12.02.2014. 

ORDINE DE ZI  
 

1. Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe anul 2013. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2014 la Spitalul 

Dr. Karl Diel Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei Spitalului Dr. Karl Diel 

Jimbolia, a Biroului Raport de gardă din incinta Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, cu destinaţia de 
sediu. 

4. Proiect de hotărâre de modificare a art. nr. 1 al H.C.L. Jimbolia nr. 144 din 12 iulie 2012 privind  
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport efectuat de S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de 

S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu 

Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia pe anul 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind  alocarea  sumei de 10.000 lei către Asociaţia Tinerilor din Jimbolia, pentru 
plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul Trebur, 
Germania. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi scoaterea din 
folosinţă a unor obiecte de inventar. 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu 
apă şi canalizare aflate în proprietate  publică a oraşului Jimbolia. 

11. 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. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 1, cuprins în C.F. nr. 401414 , topo. nr. 570/1, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune teren nr. 7005/1/01.10.2013 încheiat 
între Oraşul Jimbolia şi d-l Ţepeş Dorel. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de păşunat pe raza oraşului Jimbolia şi a taxei de 
păşunat. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al H.C.L. Jimbolia nr. 86 din 20.06.2013 privind  
modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia. 

16. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
17. Probleme ale Primăriei. 
18. Diverse.  
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Plus la ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea proiectului social al 

Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2014 al SC AQUATIM SA 

pentru oraşul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi  

Asociaţia „Fotbal Club Unirea Jimbolia”. 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de îmbarcare/debarcare pentru 

curse regulate speciale. 
 
 

Conform HCL NR. 1 din 23.01.2014 preşedinte de şedinţă este d-l Scrob Radu Nicolae. 
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 23 ianuarie 2014 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
D-l Scrob supune la vot procesul verbal de la şedinţa extrordinară din 31 ianuarie 2014 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Scrob – primul punct pe ordinea de zi este Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. 

Karl Diel Jimbolia pe anul 2013. 
D-l Niţoi – raportul a fost în mapele tuturor consilierilor, nu mai e necesară o prezentare. 

Reprezentanţii spitalului sunt prezenţi şi vă pot răspunde la întrebări, dacă aveţi. 
D-l Scrob – dacă nu sunt întrebări trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
 

   D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 
2014 la Spitalul 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 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 – apare pe organigramă postul vacant de medic specialist cardiolog. Eu ştiu că a fost 

angajat deja cineva. 
D-şoara Cîrlig – postul este ocupat cu contract de muncă pe perioadă determinată. Până la ocuparea 

postului prin concurs, acesta este vacant. 
D-l Costea – luna aceasta va da concurs. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 26 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei Spitalului Dr. 
Karl Diel Jimbolia, a Biroului Raport de gardă din incinta Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, cu 
destinaţia de sediu. 

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 – ar fi trebuit să solicitaţi o adresă, nu o locaţie. Am înţeles că aveţi nevoie de acest 

spaţiu pentru a înainta actele la judecătorie pentru obţinerea certificatului. Dovada unui spaţiu consider că 
trebuie făcută la o adresă, nu la o locaţie. 

D-şoara Cîrlig  – adresa va fi cea a spitalului, dar trebuie identificat un spaţiu. 
D-l Niţoi – dovada sediului se va face cu un contract de comodat. Nu puteam da tot spitalul ca sediu. 

Rog reprezentanţii spitalului să ne trimită un aviz că sunt de acord să dea acest spaţiu. 
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D-l Ciuciulete – care va fi eficienţa acestei asociaţii ţinând cont de faptul că protocolul de colaborare 
cu comunele arondate spitalului pentru susţinerea financiară a acestuia, este un fiasco? 

D-şoara Cîrlig – scopul asociaţiei este acela de a obţine sponsorizări, de a putea încasa 2% pentru a 
putea trimite personalul la cursuri de calificare, pentru a organiza conferinţe cu subiect medical, se vrea 
sprijinirea activităţii spitalului. 

D-l Toth – la Muzeul Dr. K. Diel ar fi un sediu mai potrivit, asta este părerea mea personală. 
D-l Niţoi- trebuie permanenţă pentru corespondenţă, la muzeu nu ar putea fi asigurată permanenţa. 
D-l Meszaros – la evaluarea care va fi la spital, ce lucrări credeţi că e nevoie să se facă? 
D-şoara Cîrlig  – vă referiţi la acreditare? 
D-l Meszaros – da. 
D-şoara Cîrlig – la interne sunt câteva probleme, dar aceste sunt în curs de rezolvare şi mai sunt 

probleme la pediatrie. 
D-l Tinei – nu am auzit în Consiliul de administraţie al spitalului povestea asta cu înfiinţarea unei 

asociaţii. Trebuia să fiu informat. 
D-şoara Cîrlig  – înfiinţarea unei asociaţii este o poveste mai veche, din vara anului trecut, poate nu aţi 

fost prezent la şedinţa în care s-a discutat acest punct. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere (d-l 

Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 27 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea art. nr. 1 al H.C.L. Jimbolia nr. 144 din 12 iulie 

2012 privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al ora şului Jimbolia în  Consiliul de 
Administra ţie al 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 proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Kasa – întotdeauna am fost de părere că fiecare trebuie să îşi ia atăta încărcătură cât poate duce, să 

nu se angajeze nimeni la ceva la care nu va putea fi 100% prezent, să nu promită un sprijin pe care nu este în 
stare să îl ofere. Sunt şi în consiliul de administraţie de la liceu şi am mustrări de conştiinţă că şi acolo nu pot 
să ajung. Cu tot regretul nu pot să îmi asum că voi putea participa la şedinţele consiliului de administraţie de la 
spital pentru că îmi cunosc programul şi limitele. Consider că nu aş putea fi un sprijin în consiliul respectiv ci 
aş frâna activitatea acestuia. 

D-l Niţoi – este vorba de membru supleant. Numai în cazul în care lipsesc membrii deplini, atunci se 
convocă membrii supleanţi, este o excepţie. 

D-l Kasa – ştiam acest lucru. Nu vreau să mă înham pentru că ştiu că nu voi putea fi 100% acolo. 
D-l Postelnicu – nu dumneavoastră sunteţi cel înlocuit, e vorba de d-l Mihăilă, care nu mai este 

consilier, cu d-l Ciofiac. Nu azi v-am propus. 
D-l Meszaros – aceste probleme să le discutăm în şedinţele de comisii. 
D-l Postelnicu – de aceea am şi spus că d-l Kasa era în comisie, putea să ne sesizeze dinainte că nu 

mai doreşte. Rog UDMR-ul să desemneze un alt reprezentant în consiliul de administraţie al spitalului, ca 
membru supleant. 

D-l Toth – îl propun pe d-l Kaba. 
D-l Niţoi – d-l Kaba, sunteţi de acord? 
D-l Kaba – da. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre, cu modificarea că îl locul d-l Kasa, membru supleant 

va fi d-l Kaba, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 28 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea tarifelor de transport efectuat de S.C. Peisaj 

Hosta 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 proiectul de hotărâre. 
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D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Tinei  – înainte să trecem prin hotărâre de consiliu, Peisaj Hosta este o societate comercială a 

Consiliului Local, membrii sunt consilierii locali. Nu am văzut un raport al managerului care să-l aducă în faţa 
adunării acţionarilor. 

D-l Prcsina – am solicitat un raport anual. 
D-l Tinei – vreau să văd o analiză economică pe anul 2013 înainte să iau o hotărâre privind activitatea 

pe 2014. Înainte să trecem la vot trebuia să avem o adunare generală a asociaţilor. Din nou s-a omis un pas 
procedural mic în accepţiunea unora, dar mare pentru democraţie. 

D-l Ciuciulete – acest proiect de hotărâre este o consecinţă a controlului Curţii de conturi. 
D-l Postelnicu – vom primi raportul Curţii de conturi şi vi-l vom da spre analiză. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 29 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de 
salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere (d-l 

Ciofiac)şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 30 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local 

Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării C ăminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia 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 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. 31 
 
D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea  sumei de 10.000 lei către Asociaţia Tinerilor din 

Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Eur opeană a Tinerilor din 
oraşul Trebur, Germania. 

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 Prcsina – cei 11 participanţi, pe ce criterii se aleg, ar trebui să ştie toată lumea. 
D-l Postelnicu – d-l Rotaru se ocupă de acest proiect. Este vorba de copii cu anumite calităţi. 
D-l Kaba – conducerea liceului are un cuvânt de spus, să fie tineri comunicativi, sociabili. 
D-l Kasa – suma aceasta nu ajunge. Nici într-un an suma alocată de Consiliul Local nu a ajuns. A fost 

meritul lui Marian Rotaru, a reuşit să suplimenteze această sumă cu sponsorizări. Noi ne bucurăm de reuşita 
proiectului. E de nota 10+ ce se întâmplă la întâlnirile  care au loc în cadrul proiectului. Dacă sunteţi dispuşi 
sau interesaţi, de fiecare dată s-a făcut un film, dacă vreţi să îl vizionaţi putem vorbi cu d-l Rotaru să ni-l pună 
la dispoziţie şi veţi fi încântaţi de ce puteţi vedea acolo. E un lucru foarte frumos care nu are voie să dispară, 
care nu are voie să moară, dar banii aceştia nu ajung. 

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 32 
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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 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 nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu – s-a solicitat un act de provenienţă al acelui laborator de analize. 
D-şoara Cîrlig  – act de provenienţă nu am adus pentru că a fost achiziţionat în anul 1994, am adus fişa 

mijlocului fix şi modul în care au fost făcute cele două reevaluări. A intrat prin achiziţie în 1994. Valoare lui 
iniţială a fost de 1840 lei (rezultată în urma denominării). A intrat în două procese de reevaluare în 1999 şi în 
2004, aplicându-se acei coeficienţi şi aşa s-a ajuns la această valoare imensă de 2 milioane şi ceva. 

D-na Ferescu – am solicitat act de provenienţă al acelui aparat, având în vedere suma de aproape 500 
mii de euro şi am vrut să vedem realitatea, dacă şi-a permis spitalul în 1994 să dea 500 mii euro, el 
neprovenind din donaţie aşa cum am fost informaţi iniţial, că provine din ajutoare. 

D-şoara Cîrlig  – nu am spus niciodată că provine din ajutoare. În factură apare suma de 1840 lei prin 
denominare. Modul în care s-a ajuns la suma de acum, am tot explicat în fiecare an, este faptul că a trecut prin 
două procese de reevaluare. Indicii cu care s-a amplificat valoarea iniţială de inventar a toturor bunurilor sunt 
din nişte norme. Singura “greşeală”, dacă pot să îi spun aşa, este că nu s-a diminuat acea valoare, să se aducă 
la valoarea pieţei. Nu suntem o societate comercială să denaturăm un rezultat financiar, să umflăm artificial 
cheltuielile. Într-o instituţie publică nu contează acest lucru. Despre asta vorbim. Nu ştiu ce anume contestaţi 
sau ce dubii vă trezeşte bunul respectiv. 

D-l Ciuciulete – acest laborator de analize a fost reparat vreodată? Sau se poate repara, recondiţona 
pentru a-l putea folosi? 

D-şoara Cîrlig  – este un aparat total depăşit faţă de nivelul la care lucrăm acum analizele de laborator. 
Este un aparat rudimentar, nu îl mai acreditează nimeni, stă ca piesă de muzeu. 

D-l Tinei – propun ca de acum înainte să nu mai grăbim lucrurile. Din punctul meu de vedere punerea 
casărilor tuturor instituţiilor în aceeaşi hotărâre e o greşeală. Ar trebui să fie separate pe fiecare instituţie în 
parte. 

D-l Niţoi – este vorba de patrimonial oraşului Jimbolia, trebuie aprobat tot inventarul. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  14 voturi pentru şi 3 abţineri (d-l 

Tinei, d-l Kasa şi d-na Ferescu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 33 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind însu şirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul 

de alimentare cu apă şi canalizare aflate în proprietate  publică a oraşului 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 34 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Victor Babeş, nr. 74, cuprins în C.F. nr.  403008, topo. nr. 
3669,3670,3671, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 35 
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D-l Scrob prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 

imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 43, ap. 1, cuprins în C.F. nr. 401414 , topo. nr. 
570/1, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 . 

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

HOTĂRÂREA NR. 36 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind rezilierea contractului de concesiune teren nr. 
7005/1/01.10.2013 încheiat între Oraşul Jimbolia şi d-l Ţepeş Dorel. 

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 Prcsina – văd cererea d-l Ţepeş care solicită rezilierea contractului de concesiune teren pentru 

construire locuinţă şi scoaterea la licitaţie pentru concesiune anexe. Propun că, datorită lipsei terenului pentru 
construire de locuinţe, să nu schimbăm aşa uşor destinaţia. 

D-l Postelnicu – terenul este înfundat, nu vom putea lăsa pe altcineva să facă casă acolo. A solicitat 
terenul pentru fiul lui, să îşi facă locuinţă. 

D-l Niţoi – obiectul hotărârii este rezilierea contractului la cerere. Că el cere şi altceva este o altă 
discuţie. 

D-l Prcsina – am înţeles. Am spus doar că trebuie să fim atenţi, să nu schimbăm aşa uşor obiectul unei 
concesiuni. 

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 37 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de păşunat pe raza oraşului 
Jimbolia şi a taxei de păşunat. 

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 Toth – s-au dat vreodată amenzi celor care păşunează înafara perioadei legale de păşunat? Ăsta ar 

trebui să fie scopul. 
D-l Postelnicu – au fost sesizări, dar nu ştiu dacă s-au concretizat în amenzi. 
D-l Tinei – aprobăm un regulament. Cine sunt cei îndreptăţiţi să aplice amenzi. 
D-l Niţoi – la art. 6 din regulament sunt prevăzuţi. 
D-l Kaba – acest regulament reglementează şi orarul de păşunat pe străzile oraşului? 
D-l Postelnicu – acest lucru este interzis. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 38 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea art. 2 al H.C.L. Jimb olia nr. 86 din 20.06.2013 
privind  modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 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 proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Tinei – aş dori o lămurire. Ce hotărâm de fapt? 
D-l Niţoi – în hotărârea pe care o modificăm am scos din domeniul public tot imobilul situat în 

Jimbolia, str. Dr. Carol Diel nr. 1, care era la poziţia nr. 45 din inventarul bunurilor din domeniul public. 
Imobilul a fost dezmembrat în baza unei sentinţe judecătoreşti, dezmembrare care nu a fost operată în inventar. 
Numai apartamentele 2 şi 3 vrem să le trecem în domeniul privat pentru a le putea vinde. Apartamentul nr. 1, 
care este muzeu, va rămâne în domeniul public. 

D-l Tinei – a cui este greşeala? 
D-l Niţoi – a executivului.  
D-l Tinei – să nu ne mai grăbim. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 39 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
proiectului social al Centrului de zi „Căsuţa Minunată” din 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 40 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2014 al SC 
AQUATIM SA pentru ora şul Jimbolia cu finanţare din surse proprii ale societăţii. 

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

HOTĂRÂREA NR. 41 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea contractului de asociere încheiat între Oraşul 
Jimbolia şi  Asociaţia „Fotbal Club Unirea 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 Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 42 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind stabilirea amplasamentelor staţiilor publice de 
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale. 

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

HOTĂRÂREA NR. 43 
 

Se trece la Probleme ale Primăriei:  
D-l Postelnicu – se lucrează la implementarea proiectului cu camerele de supraveghere. În martie 

urmează să reînceapă lucrul la drumuri, rigole şi piste. În această perioadă s-a revizuit proiectul  tehnic, se va 
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depune la ADR pentru aprobare a acelor cheltuieli suplimentare sau a acelor lipsuri ale proiectului Până în 
martie sperăm să avem un răspuns de la Ministerul Dezvoltării pe această temă. 

Ne confruntăm cu o invazie de câini comunitari. Încercăm o colaborare pe plan local, cea cu firma de 
ecarisaj din Timişoara este costisitoare, vom mai apela la ei doar în caz de urgenţă. A fost desemnat medicul 
veterinar de Direcţia Sanitar Veterinară, vom încerca să colaborăm cu el să rezolvăm această problemă. 

Au reînceput lucrările cei de la Hidro Olt. Au schimbat managerii lucrărilor din Jimbolia, se pare că se 
munceşte mai cu spor şi mai bine. 

Avem o problemă cu pistele, au fost proiectate prost şi executate şi mai prost. Probabil nu le vom 
recepţiona, dar acest lucru poate avea consecinţe asupra plăţilor din cadrul proiectului.  

D-l Tinei  – doresc ca la următoarea şedinţă ordinară să ni se prezinte un „raport de progres” asupra 
Raportului Curţii de Conturi. Avem lăsate nişte probleme de rezolvat cu termen 15 aprilie. Vreau să văd cât s-
a îndeplinit procentual din ceea ce ne-au lăsat. 

D-l Toth  – să se semnalizeze pistele de biciclete, în locul unde sunt piste să fie interzis mersul cu 
bicicleta pe trotuar. 

D- Postelnicu – pistele nu sunt recepţionate, proiectul nu este gata. Vor fi marcate. 
D-l Bâcă - încă mai sunt probleme cu indicatoarele în oraş. Unele sunt deteriorate, altele sunt culcate la 

pământ. Referitor la piste, fiecare intrare pe piste sau ieşire de pe piste trebuie semnalizată. 
D-l Postelnicu – după cum am spus anterior pistele nu sunt gata, vor fi semnalizate. 
D-l Bâcă – înainte de curăţenia de primăvară, aş vrea să întreb dacă urmează să se taseze surplusul de 

pământ şi de piatră de pe str. Tudor Vladimirescu? Şanţul este tasat până la muzeu, de la muzeu la cimitir nu 
mai este.  

D-l Tinei – cetăţenii de pe str. G. Doja când vor fi racordaţi la canalizare? 
D-l Postelnicu – cei de la Hidro Olt au promis că la finele anului 2014 vor termina lucrarea, dar deja 

sunt întârzieri. 
Se trece la Diverse: 
D-l Kasa – vreau să vă aduc în vedere o problemă, care, de 2 ani de zile, se accentuează, pe şoseaua 

înspre Comloş. Am fost supărat când poliţia rutieră nu m-a lăsat să imi deschid poartă cum aveam în proiect şi 
până la urmă aveau dreptate. Semnul de intrare în localitate a rămas unde este, cu toate că terenurile noastre (al 
meu, al d-lui Vălean) sunt în intravilan. Oamenii vin cu maşina cu 80-90 km/h până în dreptul semnului de 
circulaţie care marchează intrarea în localitate. Foarte multe camioane intră şi iasă de pe drumul secundar. 
Maşinile care vin cu viteză dinspre Comloş sau dinspre Jimbolia, în condiţii „nasoale” riscăm să se întâmple 
accidente urâte. Propun, dacă nu se poate muta semnul de intrare în localitate, după aceste terenuri care sunt în 
intravilan, să se pună o limitare de viteză de 50 km/h înaintea fermei „ciobăniţei”. Pentru a evita vreo 
nenorocire. Poliţia a zis să fac bandă de acceleraţie/deceleraţie, dar aceste benzi nu sunt necesare în intravilan. 
Terenul este în intravilan, dar  nu este marcat corespunzător. 

D-l Postelnicu – nu putem modifica intrarea în localitate pentru că PUG-ul nu este gata, suntem în 
litigiu cu firma care îl face. Vom discuta cu drumurile naţionale. 

D-l Tinei – drumurile naţionale nu vor fi de acord pentru că nu este temei legal. 
D- Kasa – propunerea este pentru siguranţa circulaţiei din zona respectivă, chiar dacă nu este temei 

legal, noi avem CF-uri că terenurile sunt în intravilan. 
D-l Meszaros – vă rog să faceţi ceva la trecerea de pietoni de la Biserica Ortodoxă – intersecţia str. 

Republicii cu str. Gh. Doja, e infernal acolo. Puneţi nişte balast, trebuie să cobori de pe bicicletă. 
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,  

 Scrob Radu Nicolae 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 




