
           ROMÂNIA 
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-na Stănchescu Golban Livia Doina se alege preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 2 luni.  

 
 

Nr.  66   din  17 aprilie 2014 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

                          Stanchescu Golban Livia Doina 
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2890 din 15.04.2014 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2014; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2014, după cum urmează: 
         - mii lei – 

 
COD        TRIM II 

VENITURI – TOTAL                1.273,35 
1. Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate   405000  52,50 
2. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 
    derulării proiectelor finanţate din FEN     422000            416,85 
3. FEDR-sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori  450102 804,00  
 
CHELTUIELI – TOTAL                 1.273,35 
1. Autorit ăţi publice        5100  100,00 
 - proiecte cu finanţare din FEN     510056 100,00 
2. Transporturi        8400          1.173,35 
 - proiecte cu finanţare din FEN     840056         1.173,35 
  

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

Nr.   67    din 17 aprilie 2014         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                       Stanchescu Golban Livia Doina 
 
 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe anul 2014 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând nota justificativă nr. 2805 din 11.04.2014 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; Serviciul Public 
Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor; 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 Statelor de funcţii ale activităţilor finanţate de 
la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2014,  conform anexelor 1-8 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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                  Stanchescu Golban Livia Doina 

    

 

      CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR, 

     Niţoi Ionel 

 



 

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

  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Restructurare tramă stradală 
şi lotizare locuinţe în Colonia agricolă Clarii Vii, oraşul Jimbolia 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 2804 din 11.04.2014 al Serviciului urbanism şi  
amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 
Restructurare tramă stradală şi lotizare locuinţe în Colonia agricolă Clarii Vii , 
oraşul Jimbolia; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. „c” şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Restructurare tramă stradală 
şi lotizare locuinţe în Colonia agricolă Clarii Vii , oraşul Jimbolia, proiect cu nr. 
85/2012, realizat de S.C. SPAŢIU U.A.D. S.R.L. Timişoara, 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 ; 

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

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
-    S.C. SPAŢIU U.A.D. S.R.L. Timişoara 
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               Stanchescu Golban Livia Doina 
     
 
    
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
 

  
 
 
 



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. 2590 din 02.04.2014 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. 401291 Jimbolia şi 

identificat cu nr. topo. 401291, în suprafaţă de 2.184 mp în două 
parcele după cum urmează: imobil înscris în C.F. nr. 404443 Jimbolia, 
nr. topo. 404443 în suprafaţă de 1.632 mp şi imobil înscris în C.F. nr. 
404444 Jimbolia, nr. topo. 404444 în suprafaţă de 552 mp. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea numărului stradal „28/B”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea d-lui Matei Vlad Alin, situat pe str. Carpaţi 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 2645 din 10.04.2014 al Serviciului  Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal  

„28/B str. Carpaţi”  – pentru imobilul aflat în proprietatea d-lui Matei Vlad Alin, 
înscris în CF nr. 400894 Jimbolia, nr. topo. 400894; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 
45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „28/B str. Carpaţi”  – pentru imobilul 

aflat în proprietatea d-lui Matei Vlad Alin, cuprins în CF nr. 400894 Jimbolia, nr. topo. 
400894. 

 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- D- lui Matei Vlad Alin. 
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                                CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind  abrobarea amplasării a două terase, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, 
str. Republicii, nr. 37 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 2684 din 10.04.2014 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune abrobarea amplasării a două terase, pe domeniul 
public al oraşului Jimbolia,  str. Republicii, nr. 37; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, 
art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă amplasarea unei terase în suprafaţă de 42 mp, pe domeniul 

public al oraşului Jimbolia, în faţa barului Santa Maria şi a unei terase în suprafaţă de 
62 mp, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în faţa restaurantului Santa Maria, 
imobile situate pe str. Republicii nr. 37.   

Art. 2. – În contractul de închiriere al terenului aparţinând domeniului public se 
va stipula că, în cazul în care se vor efectua lucrări de investiţii-infrastructură 
(canalizare, apă potabilă, gaze naturale, cabluri de telefonie, televiziune, etc. ) pe 
terenul închiriat, beneficiarul va avea obligaţia ca, în perioada efectuării acestor lucrări, 
să demonteze terasa. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarea actelor cu caracter 
compesatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ; 

- SC Sardeni Santa Maria SRL 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 

HOTĂRÂREA 

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

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 2460 din 14.04.2014 al Serviciului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune prelungirea prin act adiţional, a contractului de 
închiriere solarii a 15 solarii în suprafaţă de 6100 mp nr. 1863 din 06.03.2013, la 
solicitarea d-lui Băşulescu Darius-Gabriel, în calitate de asociat unic, până la data de 
01.06.2020; 
 În temeiul prevederilor art. 36. alin. (2) lit.”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1.  – Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 
1863 din 06.03.2013 încheiat între ORAŞUL JIMBOLIA şi  S.C. BDG DARIS 
FASHION S.R.L., până la data de 01.06.2020. 

Actul adiţional va conţine noua denumire a chiriaşului, respectiv S.C. BDG 
DARIS AGRO S.R.L. (conform certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş). 

 
Art.2.  – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării 
Actelor Normative şi Contencios Administrativ, Instituţia 
Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană 
şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ; 
- Serviciului Taxe şi impozite locale; 
- S.C. BDG DARIS AGRO S.R.L. 
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CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Ionel Niţoi 
            
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
de modificare a art. 2 şi art. 3 din Hotărârea nr. 38/20.02.2014 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor pe raza oraşului Jimbolia 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 2824 din 14 aprlie 2014 al serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
prin care se propune modificarea art. 2 şi art. 3 din Hotărârea nr. 38/20.02.2014 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor 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 modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 38/20.02.2014 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor pe raza oraşului Jimbolia, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. – Se aprobă suma de 100 lei / ha ca preţ de pornire a licitaţiei în vederea închirierii 
păşunii oraşului, crescătorilor de animale din oraşul Jimbolia, cu un pas de licitaţie de 2 lei. 
 La preţul de adjudecare pe care trebuie să-l plătească câştigătorul se adaugă şi impozitul pe 
teren.” 

Art. 2. – Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 38/20.02.2014 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor pe raza oraşului Jimbolia, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. – Se aprobă închirierea păşunii pe specii şi categorii de animale, după cum urmează:  
a. Suprafaţa  de păşune din zona Rapova situată în blocul fizic 518 în suprafaţă de 37,44 ha, 

conform datelor preluate de la APIA, este repartizată păşunatului de ovine. 
b. Suprafaţa de păşune din zona Rapova situată în blocul fizic 575 în suprafaţă de 26,46 ha, 

conform datelor preluate de la APIA, este repartizată păşunatului de ovine. 
c. Suprafaţa de păşune din zona Spre Sud situată în blocul fizic 560 în suprafaţă de 26,44 

ha, conform datelor preluate de la APIA Jimbolia, este repartizată păşunatului de ovine. 
d. Suprafaţa de păşune din zonele Abator, Calea Timişorii, Stadion şi Cânepei, cuprinsă în 

blocurile fizice BF 56-2,23 ha, BF- 135-0,71 ha, BF 156 - 2,05 ha, BF 423 – 1,74 ha, BF  
670 – 6,08 ha, BF 78 – 14.00 ha, BF 375 – 1,25 ha,  BF 652 – 5,58 ha, BF 602 – 14,5 ha, 
BF 118 – 12,90 ha, BF 601- 5,32 ha, BF 2211/ 1.78 ha şi BF 845- 16,00 ha, în total 84.14 
ha , conform datelor preluate de la APIA Jimbolia, este repartizată păşunatului  de 
bovine.”  

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; 
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
- Celor interesaţi prin afişare. 
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      CONTRASEMNEAZĂ 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
ORAŞUL JIMBOLIA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al  

oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 

   
 Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 24.10.2013 
 Având în vedere : 

• referatul nr. 2662/14.04.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 
care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special 
împuternicitului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş; 

• prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

• Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, art. 
21 (1); 

 În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art. 1. – Se mandatează Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului 
Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 21.02.1971, la  Jimbolia, jud. Timiş, domicialiat 
în Jimbolia, posesor al C.I. seria  TM , nr. 878017, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 
02.02.2011, ca în Adunarea Generală ordinară din data de 29.04.2014, să aprobe intrarea în 
Asociaţie a următoarelor comune/oraşe:  Şandra, Cenad, Dudeştii Vechi şi Moraviţa şi 
ieşirea din Asociaţie a următoarelor comune: Criciova, Coşteiu şi Bethausen. 
  Art. 2. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Local Jimbolia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

- Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 

- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 
 

Nr. 75 din 17 aprilie 2014 
                                                                                    Preşedinte de şedinţă 
                                                                            Stanchescu Golban Livia Doina 
                                             Contrasemnează 
              Secretar 
             Niţoi Ionel 
 
   
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 2A din imobilul situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul nr. 2377  din 14 aprilie 2014 al serviciului administraţie publică locală  prin 
care se propune vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 2A din imobilul situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, cuprins în C.F. nr. 403047-C1-U4, nr. topo. 403047-C1-U4, cu  
destinaţia de cabinet medical, având ca preţ de pornire suma de 39.990 lei, stabilit conform raportului 
de evaluare întocmit de P.F. Ursulescu Ioan Remus, la care se adaugă TVA aferent; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2008 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale cu destinaţia 
de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,  ale 
Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr. 27/2008 privind aprobarea listei spaţiilor – 
cabinete medicale – aflate în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia , care urmează a fi 
vândute şi ale Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 136 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea 
unor criterii de vânzare a spaţiilor medicale prin negociere directă; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către d-na dr. Radu Livia - Titiana,  a 
apartamentului nr. 2A din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, cuprins în CF nr. 
403047-C1-U4, nr. topo. 403047-C1-U4, având destinaţia de cabinet medical. 

Art. 2. – Preţul de pornire al negocierii este de 39.990 lei (fără TVA), stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de PF Ursulescu Ioan Remus, însuşit de Consiliul local prin Hotărârea 
nr. 55 din 20 martie 2014. 
 Art. 3 . –  Se aprobă preţul negociat în sumă de 39.990 lei (fără TVA). 

Art. 4. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-
cumpărare,  conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ 

a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
-     d-na dr. Radu Livia - Titiana 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere  
şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2013 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 2875 din 15.04.2014 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, 
contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2013 la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L.; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi  
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2013 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform anexelor, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – (1) Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2013,  în 
sumă de 95.702,58 lei, pentru constituirea de rezerve în sumă de 5.657 lei. 

(2) Diferenţa de profit nerepartizat, în sumă de 90.045,58 lei, rămâne la 
dispoziţia S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pentru investiţii. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a 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; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
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 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 8.476 mp de teren  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 402305 
Jimbolia, nr. topo 1529/2, pentru construire hală de depozitare aproduse agricole 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2894 din 15.04.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a suprafeţei de 8.476 mp de teren  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 402305 
Jimbolia, nr. topo 1529/2, pentru construire hală de depozitare aproduse agricole; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

concesionării, a suprafeţei de 8.476 mp de teren  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 
402305 Jimbolia, nr. topo 1529/2, pentru construire hală de depozitare aproduse 
agricole. 

Art. 2. - Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilan, este liber de sarcini, 
nu a fost revendicat 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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 
Jimbolia, nr. cadastral 403162, în suprafaţă de 450 mp, pentru construire anexe 
gospodăreşti 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2904/16.04.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 
Jimbolia, nr. cadastral 403162, în suprafaţă de 450 mp, pentru construire anexe 
gospodăreşti; 

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 scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a terenului situat în Jimbolia, 
str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 Jimbolia, nr. cadastral 403162, în 
suprafaţă de 450 mp, pentru construire anexe gospodăreşti. 

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

Art. 3. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 123 din 
29.08.2013 se abrogă. 

Art. 4. – 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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 17 aprilie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-na Stanchescu Golban Livia Doina. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează: d-l Kaba Gabor. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 140 din 09.04.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Raport asupra stării generale, economice, sociale, cultural - sportive şi administrative a oraşului 
Jimbolia în anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privin aprobarea PUZ-ului - RESTRUCTURARE TRAMĂ STRADALĂ ŞI 

LOTIZARE LOCUINŢE ÎN COLONIA AGRICOLĂ CLARII VII – JIMBOLIA. 
5. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei anexe pe terenul situat în Jimbolia, str. 

Republicii, nr. 77. 
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “28/B” pentru imobilul situat în Jimbolia,  str. 

Carpaţi, proprietatea d-lui Matei Vlad Alin. 
8. Proiect de hotărâre privind abrobarea amplasării unei terase, pe domeniul public al oraşului Jimbolia, în 

faţa imobilului situat pe str. Republicii nr. 37. 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere solarii nr. 1863 din 06.03.2013. 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 şi art. 3 din HCLJ nr. 38 din 20.02.2014 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor pe raza oraşului Jimbolia.  
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia în adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal Timiş. 

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 2A din imobilul situat 
în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical. 

13. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
14. Probleme ale Primăriei.  
15. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe 
la bilanţ) la data de 31.12.2013 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 8.476 mp de teren  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 402305 Jimbolia, nr. topo 1529/2, 
pentru construire hală de depozitare aproduse agricole. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului 
situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 Jimbolia, nr. cadastral 403162, în 
suprafaţă de 450 mp, pentru construire anexe gospodăreşti 
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Conform HCL NR. 66 din 17.04.2014 preşedinte de şedinţă este d-na Stanchescu Golban Livia doina. 
D-na Stanchescu supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-na Stanchescu supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-na Stanchescu supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 20 martie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-na Stanchescu supune la vot procesul verbal de la şedinţa extrordinară din 27 martie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

D-na Stanchescu prezintă Raportul asupra stării generale, economice, sociale, cultural - sportive şi 
administrative a oraşului Jimbolia în anul 2013. 

D-na Stanchescu – acest raport a fost la mapele preşedinţilor de comisii. Dacă aveţi întrebări referitor 
la acest subiect vă rog să le adresaţi d-lui Primar. Dacă nu sunt întrebări trecem la punctual 2 al ordinii de zi. 

 
D-na Stanchescu prezintă referatul privind rectificarea bugetului local 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 Postelnicu – este vorba de rambursarea unor sume pentru proiectele finanţate din fonduri europene 

şi a trebuit să rectificăm. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 67 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind modificarea şi completarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului 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-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 68 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea PUZ-ului - RESTRUCTURAR E TRAMĂ 
STRADALĂ ŞI LOTIZARE LOCUIN ŢE ÎN COLONIA AGRICOL Ă CLARII VII – 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 Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 69 
 

D-na Stanchescu 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. 
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D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 70 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea construirii unei anexe pe terenul situat în 
Jimbolia, str. Republicii, nr. 77. 

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 – dorim lămuriri. 
D-l Postelnicu – avem solicitarea d-nei Sandu Rodica de a extinde imobilul pe care îl deţine pe str. 

Republicii nr. 77 şi pe terenul tot proprietate personală. Resptul suprafeţei de teren este a Statului Român. A 
depus o declaraţie notarială a vecinilor că sunt de accord cu acest lucru. 

D-l Tinei – nu mai e valabilă declaraţia notarială. Pe CF sunt cote părţi indivize. Se poate construi doar 
cu acordul proprietarilor. 

D-l Postelnicu – care proprietari? 
D-l Tinei – apartamentul 1 este în proprietate dnei Sandu , la fel şi 47% din teren, apartamentul 2 este 

în proprietatea d-nei Stepanescu, care nu a solicitat terenul. 
D-l Niţoi – terenul este ăn coindiviziune Statul Român şi apartamentul 1. Acordul notarial este valabil 

până e declarat fals. Terenul este un întreg care aparţine apartamentului 1 şi Statului Român, apartamentul 2 nu 
a cumpărat terenul. 

îD-l tinei – conform legii nu trebuie să primească ce e sub construcţie? 
D-l Niţoi – ei trebuie să solicite acest lucru, darn u au facut-o. 
D-l Tinei – dacă solicită se modifică cotele părţi. 
D-l Niţoi – da. 
D-l Tinei – nu înţeleg de ce noi, Consiliul Local, rebuie să dăm o hotărâre, când doi privaţi nu îşi fac 

treaba. 
D-l Niţoi – pentru că suntem proprietari pe o parte din teren. 
D-l Gain – D-na Stepanescu are în proprietate apartamentul 2 şi terenul în folosinţă 53% părţi 

commune indivize. Dna Sandu deţine apartamentul 1 şi 47% părţi commune indivize din teren în proprietate. 
Problema este că terenul e în indiviziune. D-na Stepănescu e de accord potrivit acordului notarial. Şi Consiliul 
Local trebuie să dea un accord notarial care nu se poate da fără hotărârea Consiliului Local. 

D-l Tinei – d-na Stepanescu nu mai este de accord. 
D-l Gain – d-na Sandu a turnat fundaţia, am oprit-o până se lămureşte problema. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 11 voturi pentru, 4 abţineri 

(D-l Gorgan, d-l Tinei, d-l Barna şi d-l Toth) şi unul împotrivă. 
 
D-na Stanchescu prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal “28/B” pentru imobilul 

situat în Jimbolia,  str. Carpaţi, proprietatea d-lui Matei Vlad Alin. 
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 Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o 

abţinere (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 71 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind abrobarea amplasării unei terase, pe domeniul public 
al oraşului Jimbolia, în faţa imobilului situat pe str. Republicii nr. 37. 

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-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 72 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind prelungirea Contractului de închi riere solarii nr. 
1863 din 06.03.2013. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 73 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind modificarea art. 2 şi art. 3 din HCLJ nr. 38 din 
20.02.2014 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 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 Tinei – de ce nu corescpund blocurile fizice cu cele de pe hotărârea iniţială? 
D-l Niţoi – s-au făcut măsurători pe teren. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 74 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 75 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind vânzarea prin negociere directă a apartamentului nr. 
2A din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 9, având destinaţia de cabinet medical. 

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

adoptă 
 
D-l Niţoi – referitor la acest imobil aveţi în mape o informare a comisiei pentru vânzarea spaţiilor 

medicale. Rămâne un apartament al oraşului. Ce facm cu el? După lege trebuie să îl scoatem la licitaţie, cu 
drept de preemţiune al medicilor care au cumpărat celelalte spaţii. Dar acest apartament nu poate fi folosit ca 
şi spaţiu medical, sunt nişte foste grajduri. 
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HOTĂRÂREA NR. 76 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare (bilan ţ, contul de 
profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2013 la 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. 
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 Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 77 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 8.476 mp de teren  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 402305 Jimbolia, 
nr. topo 1529/2, pentru construire hală de depozitare aproduse agricole. 

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 Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri 

(d-l Tinei, d-l Toth şi d-l Gorgan) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 78 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 100, înscris în CF nr. 403162 Jimbolia, 
nr. cadastral 403162, în suprafaţă de 450 mp, pentru construire anexe gospodăreşti. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 79 
 
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
 D-l Kasa – să venim cu un proiect care înlocuieşte canalul ANIF-ului cu ceva modern, European, 
civilizat, curat şi canalul lor va fi închis şi va fi şters din evidenţa lor 
 Din partea comisiei sociale  
 D-l Bâcă – se lucrează pe str. Spre Nord. Să intervenim cât mai repede cu semen de circulaţie, nu mai 
încat două maşini care vin din sensuri opuse. 

D-l Postelnicu – vom interveni. Ce s-a stabilit în comisia de circulaţie s-au montat. 
D-l Gorgan – ndicatoarele se vor monta când sunt gata asfaltările. 
Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Postelnicu – lucrăm la proiectul de Reabilitarea centrului civic şi a Palatului Primăriei. Este un 

proiect cu finanţare europeană în valoare de peste 14 milioane de lei noi. Am dat drumu la proiecttul ethnic. 
Este al treilea în ordinea câştigătoare. Resurse ar fi să se aloce fonduri din exerciţiul financiar pe POR 2007-
2013. S-a discutat la Minister. S-ar putea să reuşim ca anul viitor să ne apucăm de rebilitarea centrului. În 
cazul în care nu vom semna contractul anul acesta, proiectul rămâne şi îl depunem până la următorul exerciţiu 
financiar European. 

Se trece la Diverse: 
D-l Ciuciulete – ce se mai ştie de statuia d-lui Drăgan? 
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D-l Postelnicu – am fost contactat de fiica dânsului şi de o serie de artişti plastici cu oferte de zeci de 
mii de euro. Trebuie să hotărâm locaţia şi ce sumă alocăm. Fiica d-lui Drăgan a spus că are sponsori, că adună 
şi dânsa bani. 

D-l Toth – nu ar putea face Theo Szoltez? 
D-l Postelnicu – dacă contribuie şi fiica, trebuie să fie şi ea consultată, nu putem impune. 
D-l Tinei  – aş dori o informare despre canalizare. Dacă s-a dat acordul de spargere dinpre Est spre 

Centru, de ce s-a început dinspre Vest spre Centru? 
D-l Postelnicu – noi dăm acord de spargere pe o stradă, nu le putem impune modul de atac. 
D-l Meszaros – fiecare venim aici să ajutăm puţin la bunul mers al oraşului. Acum 5 luni l-am rugat pe 

d-l primar să repare trecerea de pietoni de pe str. Gheorge Doja, intersecţia cu str. Republicii. Ce cer eu văd că 
nu se face. Ştiu că suntem în opoziţie. O să vă spun că de mâine voi cere şi mai multe pentru că ştiu că nu se 
va face nimic. 

D-l Postelnicu – aş vrea s înţelegeţi că nu datorită faptului că dvs. aţi cerut, nu s-a făcut. 
D-l Prcsina – am aflat că sunt incompatibil cu funcţia pe care o deţin în Consiliul de Administraţie al 

Liceului Tehnologic şi vreau să vă înaintez demisia din fincţia de reprezentant al Consiliului Local în Consiliul 
de Administraţie al Liceului Tehnologic. 

D-l Niţoi – la şedinţa următoare vom înainta Consiliului Local un proiect de hotărâre de înlocuire a d-
lui Prcsina. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-na Stanchescu 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,  
                                                                           Stanchescu Golban Livia Doina 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 




