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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE PESCUIT ÎN BĂLŢILE 

DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA 
SRL 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2022 din 18.03.2014 al Serviciului Administraţie Publică 

Locală prin care se propune aprobarea REGULAMENTULUI DE PESCUIT ÎN 
BĂLŢILE DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA 
SRL; 

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 REGULAMENTUL DE PESCUIT ÎN BĂLŢILE DIN  

ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., prevăzut 
în anexa 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; 
- cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr.   50    din 20 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 Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2014 
la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1901 din 14.03.2014 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 ca urmare a modificării 
structurii organizatorice a spitalului; 

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.  – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 26 din 
20.02.2014 se abrogă. 

Art. 3. – 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 

 
 

Nr. 51/ 20 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 Organigramei şi Statelor de funcţii  
pe anul 2014 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 1927 din 14.03.2014 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării 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 Activit ăţi 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 modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale 

activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2014,  conform 
anexelor 1-10 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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                     Prcsina Iancu Constantin 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
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     Niţoi Ionel 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1833 din 12.03.2014 al Serviciului urbanism prin care se 

propune efectuarea unor 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) Dezlipiri: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 400571 Jimbolia şi 

identificat cu nr. topo. 400571, în suprafaţă de 91.660 mp în două 
parcele după cum urmează: imobil înscris în C.F. nr. 404413 Jimbolia, 
nr. topo. 404413 în suprafaţă de 91.509 mp şi imobil înscris în C.F. nr. 
404414 Jimbolia, nr. topo. 404414 în suprafaţă de 151 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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                      Prcsina Iancu Constantin 
    
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                          SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea concesionării suprafeţei de 1350  m.p., respectiv 150 m.p., 
prin act adiţional la constractul de concesiune nr. 3756/04.11.2004, încheiat cu 
S.C. Santa Maria S.R.L. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1946/14.03.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune concesionarea suprafeţei de 1350  mp, respectiv 150 
mp, prin act adiţional la constractul de concesiune nr. 3756/04.11.2004, încheiat cu 
S.C. Santa Maria S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă concesionarea suprafeţei de 1350 m.p. teren cuprins în C.F. 

nr. 403003, topo. 403003 şi a suprafeţei de 150 m.p. teren cuprins în C.F. nr. 402938, 
topo. 402938, prin act adiţional la contractul de concesiune nr. 3756/04.11.2004, 
încheiat cu S.C. Santa Maria S.R.L. 

Art. 2.  - Terenurile menţionate la art. 1 se află în domeniul public al oraşului 
Jimbolia, sunt situate în intravilan, sunt libere de sarcini, nu au fost revendicate de 
foştii proprietari. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- S.C. Santa Maria S.R.L. 

 
Nr.    54   din 20 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 însuşirea raportului de evaluare  pentru apartamentele 2A şi 2B 

din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  1948 din 14.03.2014 al Serviciului urbanism prin care se 

propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare  pentru apartamentele 2A 
şi 2B din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9, întocmit de către P.F. 
Ursulescu Ioan Remus;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru apartamentele 2A şi 2B din imobilul 

situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9, după cum urmează: 
Data întocmirii 
raportului de 

evaluare 

Nr.
crt. 

Locul de amplasare 
a imobilului 

Nr. CF./ 
Nr. Cadastral 

Firma 

Suprafaţa terenului 
cotă parte 

(mp) 
Suprafaţa utilă 

(mp) 

Valoare 
apartament 

Lei 
(nu conţine TVA) 

 

20.02.2014 1. Str. Calea 
Timişorii, nr. 9, 
Apartamentul 2A 

403047-C1-U4/ 
403047-C1-U4 P.F Ursulescu 

Ioan Remus 

320/1342 
 

69,48 

39.990 

20.02.2014 2. Str. Calea 
Timişorii, nr. 9, 
Apartamentul 2B 

403047-C1-U5/ 
403047-C1-U5 P.F Ursulescu 

Ioan Remus 

468/1342 
 

101,74 

 
58.510 

   VALOARE TOTAL Ă APARTAMENT 2                                            98.500 lei 
 
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; 
- Serviciului urbanism; 
- Comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete 

medicale. 
 

Nr. 55  din 20 martie 2014                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Prcsina Iancu Constantin 
          
                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA -  JUDEŢUL TIMI Ş                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA 

 
 

H O T Ă R Â R EA  
privind aprobarea  aderării ora şului Jimbolia la PACTUL PRIMARILOR, 

ini ţiativă a Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor de CO2 
 

  

Consiliul Local al oraşului Jimbolia,  
 Văzând referatul nr. 1962 din 17.03.2014 al Serviciului Administraţie publică 
locală, integrare europeană, Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice prin care se 
propune aprobarea aderării oraşului Jimbolia la PACTUL PRIMARILOR, iniţiativă a 
Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor de CO2 şi împuternicirea Primarul 
Oraşului Jimbolia, domnul Postelnicu Darius Adrian, pentru semnarea Pactului 
Primarilor; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta 
energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de 
energie; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. „f”, alin. (6) lit. „a” pct. 9, alin. (7) 
lit. „a” şi art. 45 alin. (2) lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. – Se aprobă aderarea oraşului Jimbolia la PACTUL PRIMARILOR, 

iniţiativă a Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor de CO2. 
Art. 2.  – Se aprobă împuternicirea Primarul Oraşului Jimbolia, domnul 

Postelnicu Darius Adrian, pentru semnarea Pactului Primarilor, iniţiativă a Comisiei 
Europene pentru reducerea emisiilor de CO2. 

Art. 3. – Prezenta  hotărâre se va comunica : 
• Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş – Serviciul pentru verificarea 

legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios 
administrativ; 

• Primarului Oraşului Jimbolia; 
• Aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Jimbolia; 
• Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş 

 
Nr.  56      din 20 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 atribuirea licenţei de traseu operatorului de transport - Liceul 
Tehnologic Jimbolia - pentru servicii de transport public local de persoane prin 
curse regulate speciale 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1468 din 26.02.2014 al Compartimentului public local  
prin care se propune atribuirea licenţei de traseu operatorului de transport - Liceul 
Tehnologic Jimbolia - pentru servicii de transport public local de persoane prin curse 
regulate speciale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local şi prevederile Normelor 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 atribuie licenţă de traseu operatorului de transport - Liceul 
Tehnologic Jimbolia - pentru servicii de transport public local de persoane prin curse 
regulate speciale, pentru următoarele rute: 

- Liceul Tehnologic Jimbolia pe traseul Jimbolia – colonia Clarii Vii şi retur; 
- Liceul Tehnologic Jimbolia pe traseul str. George Enescu (Jimbolia) – str. 

Lorena (Jimbolia) şi retur; 
 
 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 
 

Nr.  57      din  20 martie 2014               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Prcsina Iancu Constantin 
    
   
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea tabelelor de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din 
fondul locativ de stat pe anul 2014 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  1861 din 12 martie  2014 al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune aprobarea tabelelor de priorităţi pentru repartizarea de 
locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 şi 21 din Legea locuinţei nr.114/1996;   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6)  

lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă tabelele de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2014, conform ANEXELOR nr. 1 şi 2  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală . 

 

 

Nr.  58  din 20 martie 2014                      PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                  Prcsina Iancu Constantin          

   

      CONTRASEMNEAZĂ, 

     SECRETAR, 

      Niţoi Ionel 

 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind asocierea Oraşului Jimbolia cu Asociaţia pentru Promovarea 
Pescuitului Sportiv Carp4Fun pentru realizarea proiectului “Amenajare 
carpodrom pescuit sportiv şi spaţiu recreativ” 

       
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 1897/14.03.2014 al Serviciului Urbanism, prin care se  

propune asocierea Oraşului Jimbolia cu Asociaţia pentru Promovarea Pescuitului Sportiv 
Carp4Fun pentru realizarea proiectului “Amenajare carpodrom pescuit sportiv şi spaţiu 
recreativ”; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (6) lit. “a” pct. 6, alin. (7) lit. “a” şi art. 45  
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.  – Se aprobă asocierea Oraşului Jimbolia cu Asociaţia pentru Promovarea 
Pescuitului Sportiv Carp4Fun pentru realizarea proiectului “Amenajare carpodrom pescuit 
sportiv şi spaţiu recreativ”. 

 Art. 2 . – Asociatul - Oraşul Jimbolia va pune la dispoziţie luciul de apă din partea 
de nord a oraşului Jimbolia, identificat prin CF nr. 400663, nr. top. HB 10051 şi terenul 
aferent în jurul luciului de apă, înscris în CF nr. 400664, nr. top. 10052, CF 6981, nr. top. 
10059 şi CF 400668, nr. top. 10050/1. 

Art. 3. – Asociatul - Asociaţia pentru Promovarea Pescuitului Sportiv Carp4Fun va 
susţine şi va implementa proiectul “Amenajare carpodrom pescuit sportiv şi spaţiu 
recreativ”, din surse financiare proprii, fără să solicite sprijin financiar din partea Oraşului 
Jimbolia. 

Art. 4. – 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 Urbanism; 
- Asociaţiei pentru Promovarea Pescuitului Sportiv Carp4Fun 

 
     Nr.  59    din 20 martie 2014      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Prcsina Iancu Constantin 
    
                                             CONTRASEMNEAZĂ 
           SECRETAR, 
             Ionel Niţoi  



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr. 
1435/30/2014 aflat pe rolul Tribunalului Timiş 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 1895 din 17.03.2014  al ServiciuluiAdministraţie Publică Locală,  

Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se solicită aprobarea 
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în 
vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi 
ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr. 1435/30/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Timiş 
şi împuternicirea Primarului oraşului Jimbolia să semneze contractul de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare juridică în numele şi pentru Oraşul Jimbolia şi Consiliul Local 
Jimbolia şi să stabilească onorariul avocatului; 

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de  
reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr. 1435/30/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Timiş. 
 Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze contractul de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, în numele şi pentru Oraşul Jimbolia Consiliul 
Local Jimbolia şi să stabilească onorariul avocatului. 

Art. 3. – 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  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
 

Nr. 60 din 20 martie 2014                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Prcsina Iancu Constantin 
       
                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
 de aprobare a „Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se 

realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Jimbolia în 
vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării re ţelelor de comunicaţii 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, 
modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2115 din 19.03.2014 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune aprobarea „Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează 
accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Jimbolia în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă„Regulamentul privind aprobarea condiţiilor în care se realizează  

accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Jimbolia în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”, 
prevăzut în anexa 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; 
- Serviciului Urbanism 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 20 martie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Prcsina Iancu Constantin. 
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 Asociaţiei Carp 4 Fun: Andrei Zorila. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 119 din 12.03.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Concluzii asupra Raportului de control nr. 120 din 30.01.2014 şi Deciziei nr. 13 din 18.02.2014 
încheiate în urma acţiunii „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului 
public şi privat al U.A.T. de către R.A. de interes local şi S.C. cu capital integral sau majoritar al 
U.A.T. la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia” de către Camera de conturi a Judeţului Timiş. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pescuitului în bălţile din oraşul Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2014 la Spitalul 

Dr. Karl Diel Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2014 

la Primăria oraşului Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeţei de 1350 mp şi respectiv 150 mp teren 

prin act adiţional la contractul de concesiune nr. 3756/04.11.2004, încheiat S.C. Santa Maria S.R.L. 
7. Proiect de hotărâre de însuşire a raportului de evaluare nr. 1417-2/2A + 2B/20.02.2014 privind 

determinarea valorilor de piaţă prin metoda alocării a apartamentelor 2A şi 2B, rezultate în urma 
dezmembrării apartamentului 2 din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9, judeţul Timiş. 

8. Proiect de hotărâre privind aderarea oraşului Jimbolia la PACTUL PRIMARILOR, iniţiativă a 
Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor de CO2. 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu operatorului de transport - Liceul Tehnologic 
Jimbolia - pentru servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2014. 

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

Plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Jimbolia cu Asociaţia pentru Promovarea Pescuitului 
Sportiv Carp4Fun pentru realizarea proiectului “Amenajare carpodrom pescuit sportiv şi spaţiu 
recreativ”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia în dosarul nr. 1435/30/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Timiş. 

3. Proiect de hotărâre de aprobare a „Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează 
accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Jimbolia în vederea instalării, întreţinerii, 
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
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susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile 
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice” 

 
Conform HCL NR. 48 din 06.03.2014 preşedinte de şedinţă este d-l Prcsina Iancu. 
D-l Prcsina supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 20 februarie 2014 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinţa extrordinară din 27 februarie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Prcsina supune la vot procesul verbal de la şedinţa extrordinară din 06 martie 2014 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
 

 
D-l Prcsina 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-l Tinei – este vorba de o transpunere în practică a hotărârii de modificare a structurii organizatorice 

a spitalului pe care am luat-o la şedinţa trecută, în sensul că am transformat secţia de contagioase în secţie de 
cronici. În consecinţă spitalul trebuie să modifice organigrama, să transfere personalul de pe secţia de 
contagioase pe secţia de cronici. Este singura modificare care intervine. 

D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 51 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de 
funcţii pe anul 2014 la Primăria 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 Niţoi – ordonanţa care ne obliga să reducem 5 posturi a fost declarată neconstituţională. Ni s-a 

comunicat de la prefectură să revenim la vechea organigramă. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 52 
 
D-l Prcsina prezintă referatul privind efectuarea 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 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 Gorgan – este vorba de un foraj în partea de sud a oraşului, în spatele fermei d-lui Baziliuc, care 

face parte din proiectul de reabilitare a reţelei de apă şi canalizare a oraşului. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 53 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea concesionării suprafeţei de 1350 mp şi respectiv 
150 mp teren prin act adiţional la contractul de concesiune nr. 3756/04.11.2004, încheiat S.C. Santa 
Maria S.R.L. 
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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 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 Niţoi – d-l Sardeni a primit în concesiune în anul 2004 acele suprafeţe de teren. În anul 2005 a 

apărut oportunitatea finanţării de la bugetul de stat a construirii unei săli de sport în oraşul Jimbolia. Primăria  
a solicitat d-lui Sardeni să renunţe la o parte din terenul concesionat  cu promisiunea că îi va atribui în schimb 
aceeaşi suprafaţă de teren, tot în incinta ştrandului, lucru care nu s-a întâmplat până acum. În toată această 
perioadă d-l Sardeni a plătit redevenţa pentru toată suprafaţa concesionată. Terenul este în domeniul public şi 
nu poate fi vândut. 

D-na Ferescu – de când se concesionează această suprafaţă de teren? Din câte ştiu contractul iniţial 
expiră în 2014, pentru că a fost încheiat în 2004 pentru 10 ani. Ce concesionăm acum, concesionăm de azi 
pentru 10 ani?. 

D-l Niţoi – ce expiră este contractul pentru activitatea de ştrand. 
D-l Gorgan – i s-a luat terenul şi trebuie să îl dăm înapoi. 
D-l Prcsina – prin adresa din 9 februarie 2005 d-l Sardeni renunţă la cei 1.500 mp cu condiţia să 

primească în schimb alt teren. 
D-l Ciuciulete – tot contractul este valabil până în 2021. Prin această hotărâre suprafaţa de 1.500 mp 

este anexă la acel contract de concesiune care este valabil până în 2021. 
D-l Bâcă – acest om este presat de Sanepid să întreţină acea zonă, este o zonă de acces în ştrand. 
D-l Tinei  – hotărârea are la baza un referat care prevede faptul că terenul a fost concesionat în 2004 

pentru construirea următoarelor obiective: pe 1500 mp cabane turistice, pe 100 mp recepţie pentru spaţiile de 
cazare, pe 450 mp – un punct medico – sanitar, saună, masaj, sală de fitness. Întrebare: sunt aceste construcţii? 

D-na Ferescu – nu sunt pentru că el spune că terenul i l-am luat şi nu a avut unde să le facă. 
D-l Tinei – înseamnă că nu a respectat caietul de sarcini. 
D-l Gorgan – să dăm acest teren în concesiune cu menţiunea că dacă într-o anumită perioadă nu 

realizează cele menţionate în proiect, contractul de concesiune se reziliază. Să mai specificăm faptul că, dacă 
apare vreo oportunitate să se iniţieze un proiect european, contractul se reziliază. 

D- Kasa – în 2004 a primit în concesiune teren pentru a face cabane turistice. În 2013 i-am luat terenul. 
Din 2004 până în 2013 a construit ceva din ce s-a angajat în contractul de concesiune? Ce contract de 
concesiune e acesta, care iţi permite 9 ani de zile să nu faci nimic. Contractul de concesiune trebuie legat de 
îndeplinirea angajamentelor. 

D-l Gorgan – acel teren a fost luat în 2005 nu în 2013. 
D-l Kasa – vrem să concesionăm fără să îl obligăm să facă ceva. Să îl obligăm ca în 12 luni să facă 

ceva. E vorba de toate terenurile pe care le vom concesiona de acum înainte. Să punem o dată limită până când  
pot realiza obiectul contractului. Dau oricui teren în Jimbolia care vrea să facă ceva. Nu voi da teren în 
Jimbolia, cu bună ştiinţă oricui, care în 12 luni nu va face nimic, pentru că îl ţine blocat. Faptul că daţi terenul 
fără să îl obligaţi să facă ceva…. Nu vă înţeleg. 

D-na Stănchescu – contractul e din 2004. În 2005 i s-a luat terenul. Nu avea când să facă. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (D-l Tinei, d-l Kasa şi d-l Toth) şi 3 abţineri (d-na Ferescu, d-l Gorgan şi d-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 54 
 

D-l Prcsina prezintă referatul de însuşire a raportului de evaluare nr. 1417-2/2A + 2B/20.02.2014 
privind determinarea valorilor de pia ţă prin metoda alocării a apartamentelor 2A şi 2B, rezultate în 
urma dezmembrării apartamentului 2 din Jimbolia, str. Calea Timi şorii, nr. 9, judeţul Timi ş. 

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

HOTĂRÂREA NR. 55 
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D-l Prcsina prezintă referatul privind aderarea oraşului Jimbolia la PACTUL PRIMARILOR, 
ini ţiativă a Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor de CO2. 

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 Gorgan – este vorba de Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş. Asociaţia este sub 

umbrela Consiliului Judeţean Timiş şi doreşte să ajute administraţiile publice locale să depună proiect pe 
exerciţiul 2014-2020, pe energie verde, energie regenerabilă. 

D-na Ferescu – presupune vreo cotizaţie anuală. 
D-l Gorgan – momentan nu. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 56 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind atribuirea licen ţei de traseu operatorului de transport - 
Liceul Tehnologic Jimbolia - pentru servicii de transport public local de persoane prin 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 Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 57 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea tabelului de priorit ăţi pentru reparti ţia de 
locuinţe din fondul locativ de stat 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 Bâcă – în urma studierii dosarelor, aceasta este ordinea de prioritate. 
D-l Meszaros – la poziţia 35 este un domn care s-a născut în 1928. Când va primi locuinţă. 
D-l Bâcă – de la începutul mandatului  până acum s-au dat 2 locuinţe. Sunt înregistrate 700 de cereri. 
D-l Tabeică – la şedinţele comisiei sociale vin foarte mulţi oameni amărâţi, săraci, cu mulţi copii şi nu 

avem de unde să le dăm locuinţe. Numai dacă moare cineva avem de unde să le dăm. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 58 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind asocierea Oraşului Jimbolia cu Asociaţia pentru 
Promovarea Pescuitului Sportiv Carp4Fun pentru realizarea proiectului “Amenajare carpodrom 
pescuit sportiv şi spaţiu recreativ”. 

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 Niţoi – au depus un proiect foarte bine documentat, dar voluminous şi l-a pus doar în mapa 

preşedintelui comisiei de urbanism. 
D-l Zorila –  voi face o scurtă prezentare a proiectului. Într-o primă fază vom face amenajarea spaţiului 

pentru a lucra cu nişte comdiţii minime de a practica pescuitul, asta presupune amenajarea lacului, eventual 
decolmatarea lui, amenajarea spaţiului adiacent,salinizarea apei, dotarea cu soluţii, luarea de monstre. A 2-a 
fază constă în amenajarea luciului de apă, acţiunile de populare, acţiunile de tratare cu soluţii specifice. A 3-a 
etapă constă în extinderea complexului pentru a deservi o paletă complexă de servicii, astfel încât să poată fi 
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folosită şi ca o zonă de agrement. 
În zona Banatului nu există o locaţie în care să putem pescui la standarde de competiţie şi în formula de 

echipă. Carpodromul pe care dorim să îl realizăm vrem să-l ridicăm la standardul ca să putem aduce aici 
competiţii sportive internaţionale, să-l înscriem în circuitul naţional. 

D-l Kasa – pe linie de sport, Banatul este codaş pentru că bănăţenii sunt harnici, ei merg la lucru şi 
tineretul studiază. Ce investiţii doriţi să faceţi şi dacă mai aveţi asemenea locaţii în ţară? 

D-l Zorila  – nu mai avem astfel de locaţii. Am făcut schimb de bune practici cu colegii noştri din 
Serbia şi Ungaria, care au mai multă experienţă.  

D-l Tinei –de ce aţi ales Cânepa şi nu “2”- ul? 
 D-l Zorila  – există nişte standarde de clasificare, conformaţia lacului se încadrează perfect, este exact 
de ce avem nevoie pentru acest proiect. Într-o primă etapă vom testa apa, apoi vom lua probe din sol, am 
început adunarea de fonduri pentru instalarea unui serviciu de supraveghere pentru a putea face cât mai repede 
populări, a fost populată balta, dar pentru competiţiile sportive pe care dorim să le organizăm trebuie o 
cantitate mare de peşte. 

D-l Toth – cu ce cantitate de peşte doriţi să populaţi în prima etapă? 
D-l Zorila  . nu vom face o populare etapizată. Popularea se va face o singură dată, aproximativ 

jumătate de tonă la hectarul de luciu de apă. 
D-l Prcsina – cum vedeţi asocierea cu Consiliul Local? 
D-l Zorila  – în prima fază ne angajăm să venim în faţa dumneavoastră cu un raport de activitate 

periodic şi să facem împreună un studiu de impact. Dumneavoastră sunteţi în măsură să propuneţi varianta cea 
mai confortabilă a acestui parteneriat. Este o activitate pe care o facem nu din filantropie, ci pentru a promova 
pescuitul sportiv. Este un efort din partea noastră. Nu vrem să facem noi regulile. Dorim să creştem, să 
atragem tineri. 

D-l Toth – oraşul are o Asociaţie de pescari. Vor avea dreptul să pescuiască în baza abonamentului pe 
care îl plătesc? 

D-l Zorila  – va trebui să găsim o formă prin care aceste persoane să aibă un regim preferenţial, să 
poată pescui 2 zile pe săptămână de exemplu. În restul timpului acest carpodrom să fie accesibil sportivilor. 

D- Bâcă – acest proiect este binevenit pentru oraşul Jimbolia. Ne puteţi da o garanţie că acest proiect 
se va materializa? 

D-l Zorila  – ne dorim ca în aproximativ 5 ani să fie un complex dotat la standarde internaţionale. 
D-l Tinei – juridic, al cui este terenul? 
D-l Niţoi – al Oraşului Jimbolia, domeniul privat. 
D-l Tinei – avem contract de concesiune cu Peisaj Hosta. 
D-l Niţoi – este un contract de administrare. 
D-l Tinei – trebuie să dăm o hotărâre de consiliu să luăm de la Peisaj Hosta. 
D-l Niţoi – ei au spus că au nevoie de 1 an pentru a face diverse analize. Dacă luăm mâine de la Peisaj 

Hosta, va rămâne fără stăpân. Când ei încep să bată primul ţăruş, când încep împrejmuirea, atunci putem lua 
din administrarea Peisaj Hosta şi îl dăm în administrarea lor. 

D-l Tinei – au solicitat 5 m de la mal. Este un PUZ cu căsuţe de agrement . Se încalcă CF-ul. 
D-l Niţoi – terenul e liber de sarcini. 
D-l Tinei – ei vor să se extindă. 
D-l Zorila  – noi am cerut o zonă tampon, pentru accesul microbuzelor cu echipamente, pentru a se 

monta corturile. Nu avem nevoie de hectare de teren pentru a face o împrejmuire masivă. 
D-l Gorgan – nu cred că acest proiect va avea nevoie de foarte mult teren. Eu susţin acest proiect, e un 

lucru bun pentru Jimbolia. Vă felicit şi mă bucur că aţi ales Jimbolia pentru acest proiect. 
D-l Toth – s-a discutat această problemă cu Asociaţia Pescarilor? 
D-l Ciuciulete – nu mai există această asociaţie. 
D-l Tinei – ar trebui să împărţim hotărârea în două, să aprobăm primul articol şi referitor la articolul 2 

să reglementăm cu Peisaj Hosta. 
D-l Prcsina – poate ar trebui să votăm doar articolul 1 şi articolul 2 să îl mai analizăm. 
D-l Postelnicu – nu putem rupe hotărârea, nu înţeleg de ce nu putem să o dăm aşa? 
D-l Kasa – nu vrem să aprobăm ceva, să dăm o suprafaţă de teren care poate a fost promisă şi dată 

scriptic altcuiva, cum ar fi SPA-ul. Propun să mergem aşa cu hotărârea. E de felicitat această iniţiativă. 
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Condiţiile asocierii trebuie gândite cu atenţie. 
D-l Kaba – dacă în zonă există un PUZ, trebuie să ţinem cont de acest PUZ, şi să facem ca acest teren 

să treacă pe lângă PUZ-ul existent. Dacă PUZ-ul încurcă foarte mult, atunci trebuie refăcut. Proiectul cu Spa-
ul s-a reântors ca necâştigător, executivul trebuie să hotărască dacă îl va mai depune sau nu. Nu cred că există 
probleme ca SPA-ul să coabiteze cu pescuitul sportiv. Sunt de părere că trebuie să aprobăm hotărârea. 
 D-l Tinei – sunt două variante, sau aprobăm hotărârea aşa cum a propus-o executivul sau să dăm doar 
articolul 1 şi articolul 2 îl mai discutăm. 

D-l Niţoi – de ce ne mai asociem dacă nu dăm luciul de apă. Nu are sens asocierea. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri (d-l 

Tinei şi D-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 59 

 
D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului pescuitului în bălţile 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 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  – pescarii trebuie anunţaţi că s-a luat de la Peisaj Hosta un luciu de apă şi că nu vor mai 

putea pescui acolo. 
D-l Niţoi – balta este a oraşului Jimbolia. Nu o luăm deocamdată din administrarea Peisaj Hosta. Am 

aprobat o asociere. Oamenii au făcut un proiect, urmează să facă probe la apă. Când înfing primul ţăruş se 
poate discuta să o luăm din administrarea Peisaj Hosta. Este o asociere în care noi suntem parte. 

D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere (d-l 
Tinei) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 50 
 

D-l Prcsina prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultan ţă, 
de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului ora şului Jimbolia în dosarul nr. 1435/30/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Timi ş. 

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 Tinei – aş dori o lămurire din partea d-lui Kaba, de ce s-a ajuns aici? 
D-l Niţoi – este o Hotărâre de Guvern  nr. 521/1997 privind aprobarea normelor metodologice  privind 

finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de date urbane care 
prevede faptul că finanţarea se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării. La art. 15 se prevede faptul că contractele de execuţie a lucrărilor se încheie de către fiecare 
consiliu local cu ofertantul în favoarea căruia s-a adjudecat licitaţia. În ultimii 3 ani nu s-au mai primit bani. 

D-l Tinei – pe mine mă iteresează de ce am ajuns să fim pârâţi? 
D-l Niţoi – pentru că nu am plătit o factură. Ei au făcut lucrări în avans, noi nu putem plăti dacă nu 

primim bani. 
D-l Tinei – cine semnează recepţiile? 
D-l Niţoi – este comisie de recepţie. 
D-l Kasa – avem şanse să câştigăm acest conflict? 
D-l Niţoi – având în vedere legislaţia în vigoare, eu cred că avem şanse. 
D-l Kaba – dacă erau facturi atunci se alocau banii, de aceea ei lucrau în avans, aşa a funcţionat. 
D-l Gorgan – dacă nu ne apărăm vom fi într-o situaţie  mai urâtă.. 
D-na Ferescu – sfatul meu este să se angajeze consilier juridic ca să nu mai fie nevoie să angajăm 

avocaţi. 
D-l Niţoi – avem două posturi de consilier juridic, salariul este de 700 de lei Cine vine pe aceşti bani, şi 
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dacă vine ce exeprienţă are? 
D-l Tinei  – aş dori o informare până la şedinţa următoare. Să ştim şi noi la câte litigii de acest fel ne 

putem aştepta în viitor. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 60 
 

D-l Prcsina prezintă referatul de aprobare a „Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în 
care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Jimbolia în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mut ării re ţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructur ă necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructur ă, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”. 

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

HOTĂRÂREA NR. 61 
 

 Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
 D-na Ferescu – să se finalizeze asfaltarea în curtea şcolii de pe Lorena. 

Se trece la Diverse: 
D-l Gorgan – este la mapa fiecărui consilier informarea solicitată de d-l Tinei în legătură cu raportul 

Curţii de Conturi. Dacă aveţi întrebări vă stăm la dispoziţie. 
D-l Prcsina – pe strada Spre Est a fost muşcat de cap un copil de către un câine vagabond. 
D-l Gorgan – nu am fost sesizaţi oficial cu o astfel de problemă. Vom încheia un nou contract pentru 

strângerea câinilor. 
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 Constantin 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 




