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JUDEŢUL TIMI Ş 

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

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

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

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
D-L PRCSINA IANCU CONSTANTIN se alege preşedinte de şedinţă 

pentru  o perioadă de o lună. 
 
 
 

Nr.  48    din 6 martie 2014 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      Prcsina Iancu Constantin 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1623 din 05.03.2014 al Serviciului buget contabilitate prin care se propune 

aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 174 alin. (5) al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii şi prevederile Cap. III, pct. 2, lit. c din HG nr. 562/2009 privind aprobarea strategiei de 
descentralizare în sistemul de sănătate; 

Ţinând cont de avizul favorabil al Ministerului Sănătăţii - Direcţia organizare şi politici salariale   
nr. XI/A/9175/EN/1750/26.02.2014< 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel 

Jimbolia, după cum urmează:  
1. Transformarea compartimentului de boli infecţioase de 10 paturi în compartiment de boli cronice 

de 15 paturi; 
2. Completarea structurii organizatorice cu un Bloc operator cu 3 săli de operaţii; 
3. Diminuarea cu 5 paturi a compartimentului de obstetrică ginecologie  şi rămânerea pe structura: 

a. 10 paturi obstetrică ginecologie; 
b. 5 paturi nou născuţi. 

4. Modificarea structurii secţiei de medicină internă 30 paturi, astfel: 
a. 17 paturi medicină internă; 
b. 8 paturi neurologie; 
c. 5 paturi cardiologie. 

5. Modificarea structurii secţiei de chirurgie generală de 25 de paturi, astfel: 
a. 11 paturi chirurgie generală; 
b. 6 paturi urologie; 
c. 5 paturi ortopedie traumatologie; 
d. 3 paturi ATI. 

 
 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; 

- Biroului Social; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
Nr. 49   din 06 martie 2014                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        Prcsina Iancu Constantin 
     
                             
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  



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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 06 martie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: D-l Prcsina Iancu Nicolae. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.  
Absentează:  d-na Ferescu şi d-l Toth. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel: d-şoara Cîrlig Daniela – manager, d-l Costea Ştefan – 

director medical. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 103 din 04.03.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia. 
 
Conform H C L nr. 48 din 06 martie 2014 preşedinte de şedinţă este d-l Prcsina Iancu Nicolae. 
D-l Prcsina supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea modific ării structurii organizatorice a 

Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Postelnicu – am discutat această problemă în şedinţa ordinară din 23 ianuarie anul acesta. 

Memoriul privind propunerea de modificare a structurii organizatorice a spitalului a fost trimis 
Ministerului Sănătăţii pentru avizare. În urmă cu două zile am primt avizul şi trebuie să aprobăm 
modificările în Consiliul Local. 

D-l Costea – am pornit de la considerente medicale şi de la considerente financiar-contabile. 
Avem neaparat nevoie de compartiment de boli cronice. Sunt foarte mulţi bolnavi care au nevoie de 
îngrijiri medicale de lungă durată care sufocă secţia de interne. Cu personalul nu se va întâmpla nimic, va 
rămâne pe loc. Noul compartiment va fi coordonat de d-na dr. Stanciu. D-na Bădăluţă va continua cu 
contract cu jumătate de normă şi va coordona cabinetul de boli infecţioase. 

D-l Tinei – pe avizul Ministerului Sănătăţii, la ambulatoriul integrat nu apar contagioasele. 
D-şoara Cîrlig  – cabinetul de boli infecţioase apare mai sus în aviz, la cabinete speciale, alături de 

planificare familială, diabet zaharat. Acestea au activităţi de ambulatoriu, dar nu funcţionează în cadrul 
ambulatoriului. 

D-l Kasa – prin transformarea secţiei de contagioase în compartiment de boli cronice, ce se va 
întâmpla cu pacienţii de la infecţioase? 

D-l Costea – sunt două categorii de afecţiuni – cazuri de hepatită, varicelă, care este o patologie 
sezonieră, aceste cazuri vor fi dirijate către Timişoara. Marea majoritate sunt pneumonii, infecţii urinare, 
care vor fi preluate de interne. 

D-l Kasa – ce facem să menţinem această a doua categorie, dacă aceştia cred că s-au desfinţat 
contagioasele? 

D-l Costea – ei vor veni oricum la spital şi noi vom hotărî ce trimitem la Timişoara şi ce poate 
rămâne la Jimbolia. 

D-l Kasa – din câte am înţeles, secţia de contagioase s-a închis pentru că este nerentabilă, avem 
garanţii că prin această transformare se va rentabiliza? 

D-şoara Cîrlig – din calculele noastre, prezentate şi în memoriul înaintat Ministerului Sănătăţii, 
creşte suma posiblită de contractat cu Casa cu 114,622 lei. 

 
 
 



 
 
D-l Prcsina – închidem secţia de infecţioase şi vom trimite pacienţii la Timişoara, în condiţiile în 

care suntem un oraş de graniţă. Ce se va întâmpla dacă pleacă d-na Bădăluţă?. 
D-l Costea – vom organiza concurs şi vom angaja alt medic. Acest lucru se poate întâmpla cu 

orice alt medic, de la oricare altă secţie. 
D-l Prcsina – dacă apare vreo epidemie, lucru care poate fi posibil, în condiţiile în care suntem un 

oraş de graniţă? 
D-l Costea – în acest caz vom anunţa Direcţia de Sănătate Publică pentru ajutor. Este un protocol 

de colaborare pentru cazuri de urgenţă de acest fel. 
D-l Kasa – închiderea aceste secţii eu o consider o înfrângere, este un impact negativ asupra 

populaţiei. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 49 

 
 D-l Gorgan – vreau să vă spun că în 10 martie va începe “Curăţenia de primăvară”, şi va dura până 
în 7 aprilie. Am primit o solicitare din partea Rotary Club de a continua proiectul Meals – on – Weels. 
Vom discuta în şedinţa ordinară şi le vom răspunde. 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Prcsina 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,  

 Prcsina Iancu Nicolae 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




