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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea transformării a două posturi vacante la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 3492 din 15.05.2014 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării a două posturi 
vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii şi prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa data 
de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal 
de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul 
sanitar; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se aprobă transformarea a două posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia, după cum urmează: 

- un post vacant, din asistent medical generalist, poz.  127 din Statul de 
funcţii , în infirmier ă, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul 
Boli cronice; 

- un post vacant, din contabil, grad IA, poz. 160 din Statul de funcţii , în 
muncitor necalificat, pe perioadă nedeterminată, la Gospodăria anexă. 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor prevăzute la art. 1. 
 Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
       Nr.   80     din 22 mai 2014                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                  Stanchescu Golban Livia Doina 
        
                          
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         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. 3651 din 21.05.2014 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 TRIM IV 
VENITURI – TOTAL      1.820,20        + 40,00 
1. Impozit şi taxa pe clădiri    070100      30,00        0 
2.Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuie- 
lilor descentralizate-cheltuieli de personal  110202    - 40,00   + 40,00 
3. Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată     401600 1.830,20         0  
 
CHELTUIELI – TOTAL      1.820,20        + 40,00 
1. Învăţământ     6500    -  40,00   + 40,00 
 din care: 
 -cheltuieli de personal – Şcoala Gimnazială 650010    - 40,00   + 40,00 
2. Transporturi     8400  1.860,20         0 
 - proiecte cu finanţare FEN   840056 1.860,20         0 
 
 
 Art. 2. – Se validează Dispoziţa primarului oraşului Jimbolia nr. 166 din 12 mai  
2014 privind rectificare bugetului local pentru anul 2014. 

Art. 3. - 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe 

anul 2013 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  3614 din 20.05.2014 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 
2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 al Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată; 

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 aprobă contul de execuţie al bugetului localpe anul 2013, după cum  

urmează: 
        LEI 
      Prevederi Prevederi Încasări 
      iniţiale  definitive realizate 
 
VENITURI – TOTAL   20.223.000 31.479.200 31.390.136 
1. Impozit pe profit                0          9.000          8.871 
2. Impozit pe venit         139.000      139.000      137.200 
3. Cote defalcate din impozitul pe venit   5.910.000   6.507.000   6.322.242 
4. Impozite şi taxe pe proprietate    2.904.000   3.171.000   3.239.131 
5. Sume defalcate din TVA     6.972.000   6.794.000   6.794.000 
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii        17.000        17.000        11.082 
7. Taxe pe servicii specifice          20.000        20.000        18.966 
8. Taxe pe utilizarea bunurilor       353.000      370.000      394.632 
9. Alte impozite şi taxe fiscale         14.000        21.000        21.226 
10. Venituri din proprietate        160.000      331.000      328.953 
11.Venituri din prestări servicii         48.000        48.000        51.183 
12.Venituri din taxe administrative         52.000        62.000       66.476 
13.Amenzi, penalităţi şi confiscări       183.000      246.000     256.580 
14.Diverse venituri         309.000      309.000     292.927 
15.Donaţii şi sponsorizări            7.000        63.000       63.536 
16.Venituri din valorificarea unor bunuri           0        493.200     495.720 
16.Subvenţii de la bugetul de stat       675.000   3.678.000  3.687.383 
17. Subvenţii de la alte administraţii       500.000        65.000       63.281  
18.Sume FEN postaderare     1.960.000   9.136.000  9.136.747 
 
          Credite     Credite       Plăţi 
           Iniţiale    definitive   efectuate 
TOTAL CHELTUIELI   20.223.000 31.479.200 30.886.336 
1. Autorităţi publice      2.236.100   3.267.800   3.230.259 
2. Alte servicii publice generale       539.000      699.100      627.340 



 - Serviciul de evidenţă a persoanelor      248.800      390.200      343.659 
 - Serviciul de pompieri       290.200      308.900      283.681 
3. Dobânzi          432.000      327.000      310.636 
4. Învăţământ       6.553.000   6.557.900   6.497.551 
5. Sănătate          948.200   1.891.200   1.890.887 
6. Cultura, recreere şi religie     2.471.700   2.196.700   2.188.206 
 - biblioteci publice          56.700        60.600        58.149 
 - muzee         115.000      118.100      117.600 
 - casa de cultură        289.000      441.600      441.236 
 - sport          503.000      485.400      484.853 
 - întreţinere grădini publice,parcuri   1.508.000   1.041.000   1.036.368 
 - alte servicii în domeniul culturii, 
              recreerii şi religiei             0        50.000        50.000 
7. Asigurări şi asistenţă socială    1.811.000   1.973.100   1.908.717 
 - asistenţă acordată pers. în vârstă           100.000      100.000      100.000        
 - asistenţă socială în caz de invaliditate   606.600      661.800      646.977 
 - ajutor social           10.000        20.000        14.424 
 - alte cheltuieli de asistenta socială   1.094.400   1.191.300   1.147.316 
8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   2.562.000   2.345.500   2.304.068 
 - locuinţe         100.000      100.000      100.000 
 - alimentări cu apă        240.000      253.000      252.153 
 - iluminat public        620.000      635.000      633.812 
 - alte servicii de dezvoltare comunală  1.602.000   1.357.500   1.318.103 
9. Protecţia mediului (salubritate)       150.000      188.000      162.643 
10.Agricultura (Sera)           90.000      125.000      112.800 
11.Transporturi      2.430.000 11.907.900 11.653.229 
 - străzi       2.325.000 11.800.900 11.577.988 
 - transport şcolar        105.000      107.000        75.241 
EXCEDENT                 503.800  
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2013 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3615 din 20.05.2014 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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 aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2013, după cum urmează: 
 

                                                                                                lei 
TOTAL VENITURI    10.086.170 12.274.860  11.761.204 
1. Venituri din proprietate          35.800        50.800         69.190 
2. Venituri din prestări servicii    8.639.440   9.603.510    8.874.338 
3. Diverse venituri             6.000          6.000           9.178 
4. Transferuri voluntare          43.720        45.300       246.280 
5. Subvenţii de la bugetul de stat           0           19.780         19.784 
7.Subvenţii de la alte administraţii    1.100.000   1.286.000    1.286.000 
7. Sume FEN postaderare        261.210        1.263.470    1.256.434 
TOTAL CHELTUIELI   10.086.170 12.274.860  11.220.889 
1. Învăţământ          417.500      429.500       221.610 
2. Sănătate       8.048.670 10.074.360    9.427.892 
3. Asistenţă socială      1.450.000   1.539.000    1.404.744           
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică        55.000        92.000         83.626 
4. Agricultură            10.000        10.000           0 
5. Alte acţiuni economice        105.000      130.000         83.017 
EXCEDENT               540.315 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la data 
de 31.12.2013  

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3588 din 20.05.2014 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare ale 
oraşului Jimbolia încheiate la data de 31.12.2013; 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „a” şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare ale oraşului Jimbolia, încheiate la data 
de 31.12.2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – 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, 
relaţii internaţionale, relaţii publice; 

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

HOTĂRÂREA nr. 85 din 22 mai 2014 
 privind aprobarea proiectului „Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 3582 din 20.05.2014 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune aprobarea 
proiectului „Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” şi a cheltuielilor legate 
de proiect; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit. „d”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) 
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art 1.  – Se aprobă proiectul „Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, judeţul 

Timi ş”  în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Campus pre-universitar în oraşul 
Jimbolia, Judeţul Timi ş” , în cuantum de 30.386.374,65 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3.  – Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Oraşul Jimbolia, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.877.954,78 lei (479.763,67 lei – cofinanţarea proprie de 
2% şi 6.398.191,11 lei – contribuţia la cheltuielile neeligibile), reprezentând cofinanţarea 
proiectului „Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia, Judeţul Timi ş” . 

Art. 4 . – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Campus preuniversitar în oraşul Jimbolia, Judeţul Timi ş” , pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Oraşul Jimbolia. 

Art. 5.  – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art 6.  – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, Postelnicu Darius Adrian, să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Oraşul Jimbolia  
 Art. 7.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Oraşul Jimbolia şi 
Agenţia pentru Agenda Digitală a României 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3573 din 19.05.2014 al Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Integrare Europeană, Relaţii Publice şi Relaţii Internaţionale al Primăriei prin care 
se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
Colaborare între Oraşul Jimbolia şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României;  

Având în vedere prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva Servicii), ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1132 din 18 decembrie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
pentru Agenda Digitală a României;                       

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. 7 lit.”a” şi  art. 45 din 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă încheierea unui Protocol de Colaborare între Oraşul Jimbolia 
şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României. 

Art. 2. – Se aprobă Protocolul de Colaborare prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 . – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia pentru a semna  

Protocolul de Colaborare între Oraşul Jimbolia şi Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Agenţiei pentru Agenda Digitală a României 
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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 intravilan situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 403401 Jimbolia, cad. 
50065, în suprafaţă de 10.971 mp, pentru construire hală, depozit şi drum de 
acces 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3079/16.05.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului intravilan situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 403401 
Jimbolia, cad. 50065, în suprafaţă de 10.971 mp, pentru construire hală, depozit şi 
drum de acces; 

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 20 ani, cu posibilitatea prelungirii, a terenului intravilan situat 
în Jimbolia, înscris în CF nr. 403401 Jimbolia, cad. 50065, în suprafaţă de 10.971 
mp, pentru construire hală, depozit şi drum de acces. 

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. – 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 intravilan situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402553 Jimbolia, cad. 
402553, în suprafaţă de 10.827 mp, pentru construirea unei micro-ferme 
pentru vaci de lapte 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3101/19.05.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului intravilan situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402553 
Jimbolia, cad. 402553, în suprafaţă de 10.827 mp, pentru construirea unei micro-
ferme pentru vaci de lapte; 

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 intravilan situat 
în Jimbolia, înscris în CF nr. 402553 Jimbolia, cad. 402553, în suprafaţă de 10.827 
mp, pentru construirea unei micro-ferme pentru vaci de lapte. 

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, are categoria de folodinţă – curţi, construcţii. 

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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  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării a 
suprafeţei de 299 mp din terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Emanoil 
Gojdu, nr. 7, înscris în CF nr. 404395 Jimbolia, cad. 3582,  pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2803/16.05.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 299 mp din terenul intravilan situat în Jimbolia, str. 
Emanoil Gojdu, nr. 7, înscris în CF nr. 404395 Jimbolia, cad. 3582,  pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală; 

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 suprafeţei de 299 mp din 
terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Emanoil Gojdu, nr. 7, înscris în CF nr. 
404395 Jimbolia, cad. 3582,  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

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, are categoria de folodinţă – curţi, construcţii. 

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 întabulării în cartea funciară a terenului extravilan cu 
număr cadastral HB 392 Jimbolia, în suprafaţă de 58.800 mp 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 3518/16.05.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea întabulării în cartea funciară a terenului 
extravilan cu număr cadastral HB 392 Jimbolia, în suprafaţă de 58.800 mp şi 
trecerea în domeniul privat al oraşului 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, republicată  şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă întabularea în cartea funciară a terenului extravilan cu 
număr cadastral HB 392 Jimbolia, în suprafaţă de 58.800 mp. 
 Art. 2.  – Se aprobă trecerea terenului extravilan cu număr cadastral HB 392 
Jimbolia, în domeniul privat al oraşului Jimbolia. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- O.C.P.I. Timişoara, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea construirii unei anexe pe terenul situat în Jimbolia, 
str. Republicii, nr. 77 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2000 din 19.03.2014 al Serviciului urbanism prin care se 

propune aprobarea construirii unei anexe pe terenul situat în Jimbolia, str. 
Republicii, nr. 77, exprimarea acordului cu privire la modificarea părţilor comune 
indivize pentru cele 2 apartamente, care vor rezulta în urma construirii acestei anexe 
şi mandatarea d-lui Faur Lucian Bujor să semneze actelor notariale care vor fi 
întocmite în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă construirea unei anexe pe terenul situat în Jimbolia, str. 

Republicii, nr. 77, înscris în CF Col 404392-C1 Jimbolia (nr. CF vechi 605), CF 
individual nr. 404392-C1-U2, (nr. CF vechi 8452 Jimbolia), nr. topo. 3289-3291/I. 

Art. 2  – Se emite acordul cu privire la modificarea părţilor comune indivize 
pentru cele 2 apartamente care vor rezulta în urma construirii acestei anexe. 

Art. 3.  – Se mandatează d-l Faur Lucian, inspector în cadrul Primăriei 
oraşului Jimbolia, identificat cu  C.I. seria  TM nr. 678263, să semneze actelor 
notariale care vor fi întocmite în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului 
menţinat la art. 1. 

Art. 4. – 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; 
- d-lui Faur Lucian 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „33/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea d-nei Rabatin Iuliana Maria, situat pe str. Petofi 
Sandor (fostă str. Farle Ioan) 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 3188 din 12.05.2014 al Serviciului  Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal  

„33/A str. Petofi Sandor” (fostă str. Farle Ioan) – pentru imobilul aflat în 
proprietatea d-nei Rabatin Iuliana Maria, înscris în CF nr. 401980 Jimbolia, nr. topo. 
401980; 

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 „33/A str. Petofi Sandor” (fostă str. 
Farle Ioan) – pentru imobilul aflat în proprietatea d-nei Rabatin Iuliana Maria, 
înscris în CF nr. 401980 Jimbolia, nr. topo. 401980. 

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-nei Rabatin Iuliana Maria. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare, ce 
aparţine de locuinţa cumpărată în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

  Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 3605 
din 20.05.2014 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a 
raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza 
Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, 
conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL, teren ce aparţine 
domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 diferenţa de teren înscrisă în CF 
401022, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi 
vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului - 

terenului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întocmit 
de SC 

SAUROCAD 
SRL 

Supraf. 
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp) 

Supraf. 
teren 

rezultat pt. 
vânza-re 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

1. ŞEIN IOSIF Str.T. 
Vladimirescu, 
nr. 67, ap. 2 

402877 2602
/II 

31.03.2014 - 1031 
(57%p.c.i) 

25.900 

   
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală  
- Serviciului Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
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        Stanchescu Golban Livia Doina 

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 
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              Niţoi Ionel 



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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat ce 
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 67, 
ap. 2 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  

referatul nr. 872din 16.05.2014  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
întocmit în baza cererii numitului Şein Iosif, în calitate de proprietar al locuinţei cumpărată 
în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str.  Tudor Vladimirescu, nr. 67, ap. 2 şi 
prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 1031 mp cu 
preţul de 25.900 lei (5,81 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. 
SAUROCAD” SRL, la data de 31.03.2014; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d/l Şein Iosif a 
suprafeţei de teren de 1031  mp, cuprins în CF402877, cu nr. topo 2602/II din Jimbolia, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 67, ap. 2. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 25.900 lei,   
(5,81 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
SRL, la data de 31.03.2014. 

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995. 

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 şi amenajarea teritoriului; 
- D-lui Şein Iosif  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare, situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 122, 124-126, în suprafaţă totală 
de 900 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 3260 din 06.05.2014 al Serviciului Urbanism prin care se propune  

însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare, 
situat în intravilanul oraşului Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 122, 124-126, în suprafaţă totală de 900 
mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 terenul propus spre vânzare, situat în  

intravilanul oraşului Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 122, 124-126, în suprafaţă totală de 900 mp, 
aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, ce urmează a  fi vândut, după cum urmează: 

Adresa 
imobilului - 

terenului 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 Obiectivul 

construit 

Nr. 
CF 

Nr. 
parcelă 

Data 
întocmirii 

rap. de 
eval.întocmit 

de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Zona 
de 

încadr
are 

Supraf. 
teren 

concesion
at (mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA 

Str. Ioan 
Slavici, nr. 

122, 124-126 

400362 1308/2 30.04.2014 C 300 7.250 

400361 1308/1/
1/1/1/2 

30.04.2014 C 300 7.250 

1. Mureşan 
Ioan  

Locuinţă cu 
anexe 

gospodăreşti 400363 1308/1/
1/3 

30.04.2014 C 300 7.250 

TOTAL VALOARE TEREN  900 21.750 

  Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Timiş ; 

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală  
- Serviciului Urbanism 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat situat în Jimbolia, 
str. Ioan Slavici, nr. 122, 124-126, în suprafaţă totală de 900 mp 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 2378 din 06.05.2014  al Serviciului Urbanism şi 
amenajarea teritoriului prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 
teren de 900 mp cu preţul de 21.750 lei (4,88 euro/mp), conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. SAUROCAD” SRL, la data de 30.04.2014; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către d/l Mureşan Ioan a 
suprafeţei de teren de 900  mp, cuprinsă  în CF 400362, topo. 1308/2, CF 400361, topo. 
1308/1/1/1/1/2, CF nr. 400363, topo. 1308/1/1/3 Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 122, 124-
126. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 21.750 lei,   
(4.88 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
SRL, la data de 30.04.2014. 

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare. 
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 şi amenajarea teritoriului; 
- D-lui Mureşan Ioan.  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 

şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu anul fiscal 2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.  3649  din   21  mai 2014  al Serviciului impozite şi taxe locale 
prin care se  propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu anul 
fiscal 2015 ; 

Ţinând cont de prevederile art. 288 şi 292 din  Legea nr. 571 /2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, HG 44/2004, HG 1309/2012; OG 
92/2003 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu  anul fiscal  2015, 
conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  

- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor Anl cu 2 camere care urmează să 

se elibereze pe parcurs din Blocurile ANL existente în oraşul Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.  3650  din 21 mai  2014 al serviciului impozite şi taxe  
locale prin care se propune aprobarea listei de repartizare a locuinţelor ANL cu 2 

camere care urmează să se elibereze pe parcurs din Blocurile ANL existente în oraşul 
Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 15 din HG nr. 962/2001  privind aprobarea  

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, actualizată ;   

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”c”, 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 lista de repartizare a locuinţelor ANL cu 2 camere care urmează 
să se elibereze pe parcurs din Blocurile ANL existente în oraşul Jimbolia, conform 
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, 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 impozite şi taxe locale; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 
 

Nr. 98/ 22 mai 2014                             PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                     Stanchescu Golban Livia Doina             

   

       

       CONTRASEMNEAZĂ, 

     SECRETAR, 

     Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
de modificare a art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de 
administraţie, precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ 
preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 3616 din 20.05.2014 al Serviciului A.P.L., I.E., R.I., R.P. prin care se 

propune modificarea art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraţie, precum şi în comisiile 
formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 . – Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraţie, precum şi în 
comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia, care 
va avea următorul cuprins: 
 

„ Art. 1. -  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din 
Jimbolia, după cum urmează : 

• pentru învăţământul preşcolar - d-na Stănchescu Golban Livia Doina. 
• pentru învăţământul şcolar – D-na Ferescu Laura Mărioara, 

      - D-l Bâcă Ioan 
      - D-na Stănchescu Golban Livia Doina. 

• pentru învăţământul liceal - d-l Barna Petru Ladislau; 
                                                 - d-l Ciuciulete Petru; 

                                           - d-l Kasa Ioan Tiberiu;” 
 

Art.  2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Unităţilor de învăţământ; 
- celor prevăzuţi la art.1 

 
Nr.  99      din 22 mai 2014                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        Stanchescu Golban Livia Doina 
       

VIZAT, 
           SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea înfiin ţării serviciului public de colectare-transport deşeuri la 
nivelul judeţului Timi ş, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timi ş 
(ADID), în scopul delegării de gestiune menajere din judeţul Timi ş, ca modaliatate de 
gestiune a serviciului la nivelul ADID, a studiului de oportunitate în vederea delegării 
de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare - transport deşeuri 
menajere din judeţul Timi ş, a regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare din judeţul Timi ş, în special pentru activităţile de 
colectare-transport, a documentaţiei de atribuire privind concesionarea serviciului 
public de colectare - transport deşeuri municipale menajere în judeţul Timi ş 

 
 

              Consiliul Local al oraşului Jimbolia, întrunit în şedinţa ordinară; 

 Văzând referatul nr. 3510 din 16.05.2014 al Serviciului Urbanism întocmit în baza adresei înregistrată la 
Primăria oraşului Jimbolia cu nr. 3466 din 14.05.2014, prin care se solicită înfiinţarea serviciului public de colectare-
transport deşeuri la nivelul judeţului Timiş, în scopul delegării de gestiune, aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului 
la nivelul ADID, aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 
salubrizare şi a documentaţiei de atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare - transport deşeuri 
municipale menajere în judeţul Timiş; 
 Având în vedere documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţul Timiş (SIMD)" semnat de membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Deşeuri Timiş; rezumatele transmise de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş privitoare la 
aspectele esenţiale (fezabilitatea SIMD, fluxuri financiare, sfera serviciilor concesionate, obligaţii şi responsabilităţi ale 
părţilor) cuprinse în Studiul de oportunitate, regulamentul de organizare si funcţionare a serviciului public de salubrizare 
şi Caietele de sarcini supuse aprobării prezentei hotărâri; dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.(d), alin. (6) lit. „a” pct. 9 şi art.125 alin. (l) din Legea nr. 215/2001 
privind  

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. - (1) Se aprobă delegarea de gestiune a serviciului public de colectare-transport deşeuri menajere în 

judeţul Timiş, prin încheierea a cinci contracte de concesiune de servicii, câte unul pentru fiecare zonă de colectare. 

(2). Se înfiinţează Serviciul public de colectare-transport deşeuri la nivelul judeţului Timiş, prin Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), în scopul delegării de gestiune prin concesionarea acestuia. 

(3). Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitaţie publică deschisă - pe loturi aferente 
zonelor de colectare-transport, pentru o durată de 10 ani. 

Art 2.  - (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin contract de concesiune a 
activităţii 
de colectare - transport deşeuri menajere din judeţul Timiş.      

(2). Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare şi 
indicatorii de performanţă a serviciului (anexa la regulament) 



(3). Se aprobă Documentaţia de atribuire compusă din Caiet de sarcini şi Anexe la acesta, Fişa de date a 
achiziţiei şi formularele anexate. Model de contract privind concesionarea serviciului public de colectare -transport 
deşeuri menajere în judeţul Timiş, în vederea lansării procedurii de achiziţie publică. 

Art. 3. - (1) Se mandatează ADID să organizeze procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă în calitate 
de Autoritate Contractantă, în numele şi pe seama Consiliului Local membru ADID. 

(2). Se mandatează Preşedintele ADID să semneze în numele şi pe seama Unităţilor Administrativ - 
Teritoriale contractele de delegare de gestiune prin concesiune, în conformitate cu art. 10 alin. (3) din 
Documentul de poziţie, după aprobarea de către AGA ADID a hotărârii de atribuire a contractului de 
delegare ca urmare a finalizării!' procedurii de atribuire 

(3). Se mandatează ADID Timiş pentru monitorizarea executării contractelor de delegare şi pentru urmărirea 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de operatori în conformitate cu obligaţiile şi responsabilităţile 
concendentului. 

Art. 4. - În conformitate cu art. 21 din Statutul ADID, se acordă mandat special Dl – lui Postelnicu Darius 
Adrian, 
având funcţia de primar al oraşului Jimbolia, pentru a duce la îndeplinire, în cadrul AGA ADID, prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. - 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 şi amenajarea teritoriului; 
- ADID Timi ş. 

  
 Nr.   100   din 22 mai 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 acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Jimbolia în 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri TIMI Ş 
 
 

Consiliul local oraşului Jimbolia 
              Având in vedere Hotărârea  Consiliului Local Jimbolia nr.       din 22 mai 2014 adoptată în vederea: 

• înfiinţării serviciului public de colectare-transport deşeuri la nivelul judeţului Timiş, prin Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), în scopul delegării de gestiune 

• gestiunildelegate prin concesiune a serviciului public de colectare—transport deşeuri menajere din 
judeţul timiş, ca modaliatate de gestiune a serviciului la nivelul ADID 

• studiului de oportunitate în vederea delegării de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
colectare - transport deşeuri menajere din judeţul Timiş, 

• regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş, în 
special pentru activităţile de colectare-transport 

• documentaţiei de atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare - transport deşeuri 
municipale menajere in judeţul Timiş 
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor din judeţul TIMIŞ "Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri TIMIŞ"(ADID); 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.(d), alin. (6) lit. „a” pct. 9 şi art.125 alin. (l) din Legea nr. 215/2001 

privind  administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. – Se acordă domnului Postelnicu Darius Adrian – reprezentant al oraşului Jimbolia 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, mandatul special 
de a vota în Adunarea Generaşă a ADID pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local Jimbolia nr.    din 22 mai 2014. 
 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Serviciului  administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- ADID Timi ş. 

  
 Nr.  101    din 22 mai 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 aprobarea contului de execuţie al bugetului de credite interne 
pe anul 2013 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3624 din  20.05.2014 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului de credite interne 
pe anul 2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 al Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată; 

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 aprobă contul de execuţie al bugetului  de credite interne pe anul 2013,  

după cum urmează: 
      

    lei 
 
TOTAL CHELTUIELI  14.500.000        14.500.000 1.986.066 

1. Sănătate        757.000  757.000     756.785 
2. Transporturi   13.743.000        13.743.000 1.229.281 

DEFICIT             - 14.500.000      - 14.500.000         - 1.986.066 
 
 

    
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 

 
     Nr.    102      din 22 mai 2014                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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CONTRASEMNEAZ Ă, 

                    SECRETAR, 
                                            Niţoi Ionel                 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 22 mai 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. 
Abesentează – d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel: d-şoara Cîrlig Daniela – manager, d-l Costea Ştefan – director 

medical. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 167 din 14.05.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
1. Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul I al anului 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
şi scoaterea acestora la concurs. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 31.12.2013. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 31.12.2013. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia încheiate la 31.12.2013. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Campus pre-universitar în oraşul Jimbolia judeţul 

Timi ş” şi a cheltuielilor legate de proiect. 
8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii unui PROTOCOL DE COLABORARE între oraşul 

Jimbolia şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României 
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de teren de 

8476 m.p, înscrisă în CF nr. 403401, nr. cad. 50065, pentru construire hală şi drum de acces pentru 
camioane. 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de teren de 
10.827  m.p, înscrisă în CF nr. 402553, pentru înfiinţare microfermă de vaci de lapte. 

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului  înscris în 
CF nr. 404395, situat în Jimbolia, str. E. Gojdu nr. 7, pentru construire locuinţă proprietate personală. 

12. Proiect de hotărâre privind intabularea terenului extravilan Jimbolia, parcela cu nr. cad. HB 392, în 
suprafaţă de 58.800 mp. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei anexe pe terenul situat în Jimbolia, str.Republicii, 
nr. 77. 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “33/A” pentru imobilul situat în Jimbolia,  
str.Petofi Sandor, proprietatea d-nei Rabatin Iuliana Maria. 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat situat în Jimbolia, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 67, ap. 2. 

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat, situat în Jimbolia, 
str.Tudor Vladimirescu, nr. 67, ap. 2, d-lui Sein Iosif. 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat în Jimbolia, str. 
Ion Slavici nr. 122, 124-126, în suprafaţă totală de 900 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia. 

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului intravilan situat în Jimbolia, str.Ion 
Slavici nr. 122, 124-126, d-lui Mureşan Ioan. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor a ANL cu 2 camere care urmează 

să se elibereze pe parcurs din Blocurile ANL existente în oraşul Jimbolia. 
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21. Proiect de hotărâre de modificare a art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în  Consiliile de administraţie, precum şi în 
comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din Jimbolia. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului public de colectare-transport deşeuri la nivelul 
judeţului Timiş, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), în scopul delegării 
de gestiune;  a gestiunii delegate prin concesiune a serviciului public de colectare - transport deşeuri 
menajere din judeţul Timiş, ca modaliatate de gestiune a serviciului la nivelul ADID;  a studiului de 
oportunitate în vederea delegării de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare - transport 
deşeuri menajere din judeţul Timiş; a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 
salubrizare din judeţul Timiş, în special pentru activităţile de colectare-transport; a documentaţiei de 
atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare - transport deşeuri municipale menajere în 
judeţul Timiş. 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Jimbolia pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii privind aprobarea înfiinţării serviciului public de colectare-
transport deşeuri la nivelul judeţului Timiş, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 
(ADID), în scopul delegării de gestiune;  a gestiunii delegate prin concesiune a serviciului public de 
colectare - transport deşeuri menajere din judeţul Timiş, ca modaliatate de gestiune a serviciului la nivelul 
ADID;  a studiului de oportunitate în vederea delegării de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
colectare - transport deşeuri menajere din judeţul Timiş; a regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş, în special pentru activităţile de colectare-transport; a 
documentaţiei de atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare - transport deşeuri 
municipale menajere în judeţul Timiş. 

24. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
25. Probleme ale Primăriei.  
26. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de credite interne pe anul 2013. 
 
 

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 17 aprilie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-na Stanchescu prezintă raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul 

I al anului 2014. 
D-na Stanchescu – acest raport a fost la mapele preşedinţilor de comisii. Dacă aveţi întrebări referitor 

la acest subiect vă rog să le adresaţi reprezentanţilor Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Toth – s-a îmbunătăţit situaţia la secţia de ginecologie după modificările care au avut loc? 
D-şoara Cîrlig  – nu putem spune că s-a îmbunătăţit, este prea devreme să discutăm acest aspect. D-na 

doctor este angajată cu normă întreagă, iar d-l doctor cu jumătate de normă. Este o îmbunătăţire în ceea ce 
priveşte complexitatea cazurilor  nu ca şi număr de cazuri. 

D-l Kasa – care este cea mai gravă problemă a dumneavoastră în momentul de faţă? 
D-şoara Cîrlig  – ginecologia rămâne o mare problemă. În trimestrul I au fost 12 naşteri. 
D-l Costea – nu putem da vina pe chirurgi. Totul a început în urmă cu câţiva ani când s-a făcut o 

clasificare, Spitalul din Jimbolia a fost încadrat la categoria a II-a, ceea ce înseamnă că se fac naşteri 
fiziologice în timpul orelor de program. Într-o lună s-au trimis la Timişoara 3-4 naşteri, 3-4 au născut la 
Jimbolia şi restul merg direct la Timişoara. Ne confruntăm şi cu o scădere a natalităţii şi mai este o parte 
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subiectivă, pierderea credibilităţii, care va fi greu să o recâştigăm. Este nevoie de 2-3 ani ca lumea să afle 
despre un medic că este bun. 

D-l Kasa – pe linia controalelor periodice cum staţi? 
D-şoara Cîrlig   - pe ambulator vin, e vorba de spital. La puţine femei există conştiinţa efectuării unor 

controale periodice. O să începem activităţi de promovare a serviciilor. 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea transform ării unor posturi vacante la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora la concurs. 

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. 80 
 

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-na Ferescu – de ce la capul de tabel este Trimestrul II şi Trimestrul IV, şi nu trimestrul III? 
D-l Postelnicu – aşa s-a solicitat. Este excedent pe trimestrul II şi deficit pe IV. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 81 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 
31.12.2013. 

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. 82 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 31.12.2013. 

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. 83 

 
D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare ale oraşului Jimbolia 

încheiate la 31.12.2013. 
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. 
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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 voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 84 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea proiectului “Campus pre -universitar în 
oraşul Jimbolia judeţul Timi ş” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu – am dori lămuriri legate de cota de 2%, mai ales cheltuielile neeligibile, dacă aveţi ca 

persepectivă sursa de finanţare? 
D-l Primar  – sursa de finanţare este bugetul local, avem resursele necesare. Acum doar depunem 

documentaţia, nu ştim cât mai este până la semnarea contractului, o lună, două, trei sau nici nu se va întâmpla. 
Avem promisiuni că se va întâmpla. 

D-l Tinei – pe ce perioadă de timp se întinde proiectul, 2014-2015 sau 2014-2020? 
D-l Primar  – 2014-2015. Finanţarea este din economiile exerciţiului financiar 2007-2013. 
D- Meszaros – este un obiectiv foarte important pentru oraş, dar cred că datoriile vor fi foarte mari. Ar 

trebui să ne gândim cât de puţin şi la viitor. 
D-l Primar  – datorii oricum avem. 
D-l Viceprimar  – în judeţul Timiş. Jimbolia are o datorie foarte mare, peste 4 milioane de lei, tocmai 

din cauza acestui proiect. 
D-l Kasa – sunt un om al cifrelor. Anii sunt grei şi datoriile sunt foarte mari, un lucru care pe noi ne 

sperie. Aspiraţia noastră este succesul. Întotdeauna facem şedinţele pentru a găsi soluţii, discutăm şi ne 
implicăm foarte mult. Pe mine nu m-aţi convins că este cea mai bună decizie. Îmi doresc ca acest proiect să se 
realizeze. 

D-l Primar  – din suma de 6 mil, mai bine de 2 treimi e achitată. Sunt sumele care s-au plătit deja. Ne 
rămâne doar diferenţa de plătit. Nouă ne rămâne promisiunea constructorului că se poate finaliza, am făcut 
încă o expertiză, am discutat cu firma Confort. 

D-l Kasa – va trece în proprietatea oraşului sau rămâne al Ministerului Educaţiei? 
D-l Primar  – în proprietatea oraşului. Contractul este între Oraşul Jimbolia şi Confort. Noi suntem 

beneficiarii. 
D-l Gorgan – dacă nu ne agăţăm de fiecare felie care ni se oferă din partea oricărei instituţii este trist. 
D-l Bâcă – este o investiţie importantă pentru oraş. S-au băgat mulţi bani până acum, în structura de 

rezistenţă, în ziduri, acoperiş. E păcat să o abandonăm. Cu cât trece mai mult timp se va deteriora tot mai tare. 
Dacă am găsit o soluţie, să profităm de ea, indiferent cine a pornit această construcţie. E un lucru bun pentru 
oraş. 

D-l Meszaros – sunteţi de acord să ne băgăm şi mai tare în datorii? 
D-l Primar  – l-am chemat pe d-l Rotaru să vă dea mai multe informaţii. 
D-l Rotaru – proiectele mari de investiţii ale primăriei au fost pe Programul Operaţional Regional care 

avea nişte reguli bune şi avantajoase pentru primării. Primăriile achitau doar cofinanţarea de 2%. Programul 
acesta este un program de urgenţă, în sensul că nu a fost prevăzut din start, din anul 2007. Din economiile 
făcute în toată România pe proiecte s-au mai strâns nişte bani. Sunt multe campusuri începute în toată ţara şi 
au redirecţionat aceste sume pentru finalizarea acestora. Fiind un program de urgenţă , are nişte reguli speciale, 
sunt neeligibile cheltuielile de genu: audit (la noi este de 9.300 lei), cheltuielile de management de proiect 
(37.200 lei). În decembrie 2015 va trebui să facem ultima plată. Dacă nu se va primi această finanţare cine ştie 
când şi dacă vor mai exista fonduri pentru încheierea unei astfel de investiţie. Dumneavoastră decideţi dacă e 
oportună investiţia pentru oraş. Eu cred că da. Sunt sume deja plătite. Contribuţia noastră este de 2% din 
valoarea totală a proiectului plus cheltuielile neeligibile. Pot apărea şi alte cheltuieli. 

Dl Tinei – înseamnă că art. 3 e redactat greşit? 
D-l Rotaru – sunt formule standard formulate de minister. 
D-l Tinei – ce avem noi de plătit de fapt? 
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D-l Rotaru – aş vrea să vă mai spun că acest program nu finanţează dotări. 
D-l Tinei – utilităţile sunt incluse? 
D-l Rotaru – da. 
D-l Ciuciulete – suma de 6.877.954 reprezintă 2% din valoarea totală a proiectului, adică toată 

investiţi, de la 0. Din acestă sumă s-au achitat o parte din lucrările deja efectuate. O să mai avem de plătit 
479.763,67 lei. 

D-l Niţoi – este ultima şansă de salvare a acestul campus şcolar. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 85  
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind  aprobarea  încheierii unui PROTOCOL DE 
COLABORARE între ora şul Jimbolia şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României. 

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 – care este cota noastră? 250 lei + TVA? 
D-l Primar  – sunt solicitări din partea unor agenţii guvernamentale la care suntem obligaţi să le dăm 

curs. O să vă dea mai multe detalii d-l Rotaru. 
D-l Rotaru – Guvernul ne-a trimis o adresă de 3 rânduri în care ne solicită să adoptăm o hotărâre de 

consiliu de aprobare a Protocolului de colaborare. Am cerut mai multe detalii şi mi s-a spus că este vorba de 
interesul cetăţeanului care vine cu o petiţie la primărie. Cetăţeanul, prin intermediul unui program, va putea să 
urmărească stadiul în care se află petiţia lui. Vom plăti 250 lei + TVA de persoană care va participa la curs. 

D-l Toth – protocolul nu este semnat. 
D-l Rotaru – este un proiect de protocol. După adoptarea hotărârii de consiliu se va semna protocolul. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 86 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a suprafeţei de teren de 8476 m.p, înscrisă în CF nr. 403401, nr. cad. 50065, pentru construire hală şi 
drum de acces pentru camioane. 

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. 87 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a suprafeţei de teren de 10.827  m.p, înscrisă în CF nr. 402553, pentru înfiinţare microfermă de vaci de 
lapte. 

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. 88 
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D-na Stanchescu prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului  înscris în CF nr. 404395, situat în Jimbolia, str. E. Gojdu nr. 7, pentru construire locuinţă 
proprietate personală. 

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. 89 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind intabularea terenului extravilan Jimbolia, parcela cu 
nr. cad. HB 392, în suprafaţă de 58.800 mp. 

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. 90 
 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 91 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal “33/A” pentru imobilul 
situat în Jimbolia,  str. Petofi Sandor, proprietatea d-nei Rabatin Iuliana Maria. 

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. 92 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 67, ap. 2. 

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. 93 
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D-na Stanchescu prezintă referatul privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 
concesionat, situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 67, ap. 2, d-lui Sein Iosif. 

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. 94 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
intravilan situat în Jimbolia, str. Ion Slavici nr.  122, 124-126, în suprafaţă totală de 900 mp, aflat în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează 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 sunt 3 numere de casă? 
D-l Ciuciulete – în anii 90 a licitat terenul pentru casă. A concesionat terenul, dar nu a cumpărat 

terenul. Casa este terminată, dar nu poate fi intabulată. Acea porţiune de teren e formată din 3 parcele. 
D-l Tinei – îmseamnă că a fost o deficienţă de comunicare între primărie şi beneficiar. 
D-l Niţoi – se putea da loc de casă până la 300 mp. Apoi a luat grădina şi în cele din urmă a luat a treia 

bucată. 
D-l Tinei – de ce nu s-au făcut lucrările cadastrale? 
D-l Niţoi – cine să le facă? El trebuia să le facă. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 95 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului intravilan 
situat în Jimbolia, str.Ion Slavici nr. 122, 124-126, d-lui Mureşan Ioan. 

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. 96 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea impozitelor ş i taxelor locale pentru anul 
fiscal 2015. 

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 – ce se scumpeşte şi ce rămâne? 
D-l Niţoi – s-au introdus nişte taxe speciale. 
D-l Tinei – Peisaj Hosta plăteşte impozit pe luciul de apă? 
D-l Niţoi – sunt scutiţi. Proprietari suntem noi, iar la Peisaj Hosta asociatul unic este Consiliul Local. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 97 
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D-na Stanchescu prezintă referatul privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor a ANL 

cu 2 camere care urmează să se elibereze pe parcurs din Blocurile ANL existente în 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-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 98 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul de modificare a art. 1 din HCL nr. 125 din 29.08.2013 privind  
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al ora şului Jimbolia în  Consiliile de administraţie, 
precum şi în comisiile formate la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din 
Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 99 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea înfiin ţării serviciului public de colectare-
transport deşeuri la nivelul judeţului Timi ş, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timi ş (ADID), în scopul delegării de gestiune;  a gestiunii delegate prin concesiune a serviciului public 
de colectare - transport deşeuri menajere din judeţul Timi ş, ca modaliatate de gestiune a serviciului la 
nivelul ADID;  a studiului de oportunitate în vederea delegării de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de colectare - transport deşeuri menajere din judeţul Timi ş; a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timi ş, în special pentru activităţile de 
colectare-transport; a documentaţiei de atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare - 
transport deşeuri municipale menajere în 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-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 100 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului 
Jimbolia pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii privind aprobarea înfiin ţării serviciului public 
de colectare - transport deşeuri la nivelul judeţului Timi ş, prin Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă Deşeuri Timi ş (ADID), în scopul delegării de gestiune;  a gestiunii delegate prin 
concesiune a serviciului public de colectare - transport deşeuri menajere din judeţul Timi ş, ca 
modaliatate de gestiune a serviciului la nivelul ADID;  a studiului de oportunitate în vederea delegării 
de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare - transport deşeuri menajere din judeţul 
Timi ş; a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul 
Timi ş, în special pentru activităţile de colectare-transport; a documentaţiei de atribuire privind 
concesionarea serviciului public de colectare - transport deşeuri municipale menajere în 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. 
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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. 101 
 

D-na Stanchescu prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de credite 
interne pe anul 2013. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează 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 – ce reprezintă aceste sume? De unde este acest “minus”? 
D-na Călină, contabil – este vorba de împrumuturi, nu sunt venituri, este doar partea de cheltuieli. Nu 

sunt banii noştrii, sunt bani împrumutaţi. 
D-na Stanchescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 102 

  
Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Primar  – am fost informaţi că dosarul referitor la stema oraşului Jimbolia a ajuns la 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICE - DIRECTIA GENERALA 
AVIZARE, CONTENCIOS, RELATIA CU PARALAMENTUL SI DIALOG SOCIAL. La studierea 
dosarului s-a constatat că Hotărârea privind propunerea modelului original al stemei oraşului Jimbolia din 24 
noiembrie 2011 este veche. Pentru a putea propune Guvernului să emită o hotărâre de aprobare a stemei oraşului 
Jimbolia trebuie să hotărâm dacă menţinem sau nu Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 24.11.2011. 

D-na Stanchescu supune la vot menţinerea Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 216 din 
24.11.2011, care se aprobă cu unanimitate de voturi 

 
Se trece la Diverse: 
D-l Toth – s-a fterminat instalarea camerelor? 
D-l Primar  – da. 
D-l Corneanu – la intersecţia str. Rebreanu cu str. Brâncoveanu este o salcie care ia din vizibilitate.  
D-l Bâcă – să se monteze indicatoare. Sunt străzi unde nu se poate circula din ambele sensuri. La fel şi 

la pistele pentru biciclete. 
D-l Toth – pe str. Spre Nord şoseaua este foarte înaltă, e diferenţă mare faţă de trotuar.  
D-l Primar - aşa afost scris proiectul. 
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  

 




