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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. pe anul 2014 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 4207  din 17 iunie 2014 al serviciului buget,  
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta SRL pe anul 2014; 
 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 bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 - 8 care fac parte integrantă din 
hotărâre. 

  
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

 
 
Nr.  105 din  19 iunie 2014                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                       Tabeică Neculai 
          
 
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
              Ionel Niţoi  
 
 
 
 
 
 



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

. 
HOTĂRÂREA 

privind prelungirea, prin act adiţional, a contractului de administrare a 
terenurilor înscrise în CF 400669, CF 400670, CF 400671, CF 400672, CF 
400673, CF 400674, CF 400675, CF 400676, CF 400656, CF 400657, CF 
400658, CF 400659, CF 400660, CF 400661, CF 400662, CF 400663, CF 
400664, CF 400666, CF 400667, CF 400668, încheiat cu S.C. PEISAJ 
HOSTA S.R.L. la data de 27.06.2005 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 4206 din 17 iunie 2014 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune prelungirea, prin act adiţional, al contractului 
de administrare a  terenurilor cuprinse în CF 400669, CF 400670, CF 400671, CF 400672, 
CF 400673, CF 400674, CF 400675, CF 400676, CF 400656, CF 400657, CF 400658, CF 
400659, CF 400660, CF 400661, CF 400662, CF 400663, CF 400664, CF 400666, CF 
400667, CF 400668 Jimbolia,  încheiat cu SC PEISAJ HOSTA SRL, pe o perioadă de 3 
ani; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, pentru o perioadă de 3 ani, 

a contractului de administrare  a terenurilor  înscrise în CF 400669, CF 400670, CF 
400671, CF 400672, CF 400673, CF 400674, CF 400675, CF 400676, CF 400656, CF 
400657, CF 400658, CF 400659, CF 400660, CF 400661, CF 400662, CF 400663, CF 
400664, CF 400666, CF 400667, CF 400668, pe care se află bălţile din partea de nord a 
oraşului precum şi terenurile dintre acestea, încheiat la data de 27 iunie 2005, în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr. 115/23.06.2005, cu SC PEISAJ HOSTA SRL. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţului Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol ; 
- SC ”PEISAJ HOSTA” SRL. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea majorării salariilor brute la SC Peisaj Hosta SRL 

începând cu data de 01.07.2014 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 4230 din 17 iunie 2014 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea majorării 
salarilor brute la SC Peisaj Hosta SRL, cu un procent de 6%, ]ncep\nd cu data de 
01.07.2014.; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 871/14.11.2013 privind stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 .- Se aprobă majorarea salariilor brute la S.C.Peisaj Hosta S.R.L., cu 
un procent de 6%,  începând cu data de 01.07.2014. 

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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
-    S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia 
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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. 4228 din 17.06.2014 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         675,32        + 20,00 
1.Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuie- 
lilor descentralizate-cheltuieli de personal  110200    - 20,00   + 20,00 
2. Donaţii şi sponsorizări    370100      16,00         0 
3. Venit din vânz. locuinţelor construite din fd. stat 390300        0,50         0 
4. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat al statului sau al UAT  390700      88,50         0 
5. Subvenţii de la BS necesare susţinerii derulării 
proiectelor finanţate din FEN postaderare  422000    201,53         0 
6. Sume primite în ct. plăţilor efect. în anul curent 450101    388,79         0  
CHELTUIELI – TOTAL         675,32        + 20,00 
1. Autorit ăţi publice     5100       66,00         0 
 - bunuri şi servicii    510020      16,00         0 
 - proiecte cu finanţare FEN   510256      50,00         0 
2. Învăţământ     6500    -  20,00   + 20,00 
 -cheltuieli de personal – Şcoala Gimnazială 650010    - 20,00   + 20,00 
3. Sănătate      6600       46,00         0 
 - transferuri     660051      46,00         0 
4. Cultură, recreere, religie    6700       43,00         0 
 - cheltuieli de capital    670071      43,00         0 
5. Transporturi     8400     540,32         0 
 - proiecte cu finanţare FEN   840056    540,32         0  

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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2014 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4213 din  17 iunie 2014 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii 
finanţate din bugetul local, pentru anul 2014; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2014 din 

bugetul local, după cum urmează : 
- La Cap. B – Lucrări noi  se suplimentează punctul 5 –  Reabilitare bază sportivă din 

centrul oraşului cu suma de 43 mii lei, rezultând un total Cap. B de 739 mii lei  şi  un 
TOTAL GENERAL de 1.921,78 mii lei. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2014 
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 4212 din 17 iune 2014 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2014; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi  
subvenţii din bugetul local pe anul 2014, după cum urmează: 
                                                                                       -mii lei- 
 
       Cod TOTAL Trim. Trim.  
                AN      II    III    
VENITURI-TOTAL              46,00 46,00      0 
1.Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea 
   cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii 431400   46,00 46,00        0 
  
CHELTUIELI-TOTAL        46,00 46,00      0  
1.Sănătate               6610    46,00 46,00      0  
    din care: 

-reparaţii capitale aferente activelor fixe        661071   46,00 46,00      0 
     

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- 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 modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2014 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4211din 17.06.2014 al Serviciului Urbanism  şi  

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2014. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2014, după cum 
urmează : 
 

- La Capitolul B – Lucr ări noi se adaugă un punct nou 4 – Reparaţii capitale 
acoperiş pavilion bloc alimentar+radiologie (Spital) în valoare de 58 mii lei, se 
reduce punctul 2 – Lucrări construcţii instalaţie de oxigen (Spital) cu 10 mii lei; 

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 1 – Electrocardiograf (Spital) cu 2 mii 
lei, rezultând un Total Capitol B de 372 mii lei, Total Dotări de 114,13 mii lei, şi 
un TOTAL GENERAL de 488,13 mii lei. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi  
a mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4104 din  11.06.2014 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare,valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 
909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), 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 procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate,  
la Primăria oraşului 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; 
- 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 scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului intravilan situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 404297 Jimbolia, cad. 
404297, în suprafaţă de 1815 mp, pentru amenajarea unei parcări auto 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3909/17.06.2014 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. 404297 
Jimbolia, cad. 404297, în suprafaţă de 1815 mp, pentru amenajarea unei parcări 
auto; 

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. 404297 Jimbolia, cad. 404297, în suprafaţă de 1815 
mp, pentru amenajarea unei parcări auto. 

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 folosinţă – 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; 

 
Nr.  113      din 19 iunie  2014                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Tabeică Neculai 
 
  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 421 mp din terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Ecaterina 
Teodoroiu, nr. 17, înscris în CF nr. 402805 Jimbolia, cad. 4973,  pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3832/17.06.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 421 mp din terenul intravilan situat în Jimbolia, str. 
Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, înscris în CF nr. 402805 Jimbolia, cad. 4973,  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 de 421 mp 
din terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, înscris în 
CF nr. 402805 Jimbolia, cad. 4973,  pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală. 

Art. 2.  - Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilan, este liber de 
sarcini, nu a fost revendicat de foştii proprietari, are categoria de folosinţă – curţi, 
construcţii. 

Art. 3 . – Se radiază din cartea funciară nr. 402805 construcţia de la poziţia 
A1.1. 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „8/A”  pentru imobilul 

aflat în proprietatea d-lui Koko Emilian, situat pe str. Aleea Cito, înscris 
în CF nr. 403203 Jimbolia, topo. 403203 şi a numărului stradal „8”  
pentru imobilul aflat în proprietatea d-lui Koko Emilian, situat pe str. 
Aleea Cito, înscris în CF nr. 403204 Jimbolia, topo. 403204 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 3935 din 17.06.2014 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „8/A”  pentru imobilul aflat 
în proprietatea d-lui Koko Emilian, situat pe str. Aleea Cito, înscris în CF nr. 403203 
Jimbolia, topo. 403203 şi a numărului stradal „8”  pentru imobilul aflat în proprietatea d-lui 
Koko Emilian, situat pe str. Aleea Cito, înscris în CF nr. 403204 Jimbolia, topo. 403204; 

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 „8/A”  pentru imobilul aflat în proprietatea 
d-lui Koko Emilian, situat pe str. Aleea Cito, înscris în CF nr. 403203 Jimbolia, topo. 
403203. 

Art. 2. – Se atribuie numărul stradal „8”  pentru imobilul aflat în proprietatea d-
lui Koko Emilian, situat pe str. Aleea Cito, înscris în CF nr. 403204 Jimbolia, topo. 
403204. 

Art. 3. – 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 Koko Emilian. 
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                                CONTRASEMNEAZĂ, 
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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. Iuliu Maniu (fostă Semenicului), nr. 2/D, în 
suprafaţă totală de 611 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 34151 din 13.06.2014 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. Iuliu Maniu (fostă Semenicului), nr. 2/D, în 
suprafaţă totală de 611 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. Iuliu Maniu (fostă Semenicului), nr. 2/D,  în suprafaţă totală de 
9611 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, ce urmează a  fi vândut, după cum 
urmează: 

Adresa 
imobilului - 

terenului 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Obiectivul 
construit 

Nr. 
CF 

Nr. 
parcelă 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întocmit 
de SC 

SAUROCAD 
SRL 

Zona de 
încadrare 

Supraf. 
teren 

concesio
nat (mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

str. Iuliu Maniu 
(fostă 

Semenicului), 
nr. 2/D, 

1. Florea 
Florin  

Locuinţă cu 
anexe 

gospodăreşti 

402205 2387-
2388/2-3 

22.05.2014 C 611 15.810 

  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. Iuliu Maniu (fostă Semenicului), nr. 2/D, în suprafaţă de 611 
mp 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 3283 din 13.06.2014  al Serviciului Urbanism şi 
amenajarea teritoriului prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 
teren de 611 mp cu preţul de 15.810 lei (5,86 euro/mp), conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. SAUROCAD” SRL, la data de 22.05.2014; 

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 Florea Florin a 
suprafeţei de teren de 611  mp, cuprinsă  în CF 402205, topo. 2387 – 2388/2-3 Jimbolia, 
str. Iuliu Maniu (fostă Semenicului), nr. 2/D. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 15.810 lei,   
(5.86 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
SRL, la data de 22.05.2014. 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 54, cuprins în C.F. nr.  401366, topo. nr. 
507/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 4141 din 12.06.2014 al Serviciului impozite şi taxe 
locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
construcţiei din oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 54, cuprins în C.F. nr.  401366, topo. nr. 
507/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
                               HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului  TONŢ LIVIU , a 

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 54, cuprins în C.F. nr.  
401366, topo. nr. 507/I, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 302 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 38 mp curte va plăti în continuare chirie 
sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- D-lui TONŢ LIVIU. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 88 din 20.06.2013 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi R.L.U. – „Realizare instalaţii 
de producere energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua 
electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren” în oraşul Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3840 din 18.06.2014 al Serviciului Administrare  

Publică Locală prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 88 din 20.06.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi R.L.U. – 
„Realizare instalaţii de producere energie electrică din energie solară cu 
injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren” în oraşul  
Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 88 din  

20.06.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  şi R.L.U. – „Realizare 
instalaţii de producere energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua 
electrică de medie tensiune şi împrejmuire teren” în oraşul Jimbolia. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. Trinovolt S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea întabulării în cartea funciară a unor parcele de teren 
ce sunt cuprinse în Ordinul prefectului ca păşuni şi a unor parcele ce 
sunt în vecinătatea păşunii şi în administrarea operativă a Consiliului 
Local Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 4180/16.06.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea întabulării în cartea funciară a unor 
parcele de teren ce sunt cuprinse în Ordinul prefectului ca păşuni şi a unor parcele 
ce sunt în vecinătatea păşunii şi în administrarea operativă a Consiliului Local 
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 următoarelor parcele de 
teren ce sunt cuprinse în Ordinul prefectului ca păşuni: A 182/1 – 5,51 ha, A 183 – 
5,62 ha, A 192 – 5,23 ha, A 194 – 4,26 ha, A 198 – 2,49 ha şi A 177/1 – 10,5 ha. 

Art. 2.  – Se aprobă întabularea în cartea funciară  a următoarelor parcele de 
teren ce sunt în vecinătatea păşunilor şi în administrarea operativă a Consiliului 
Local Jimbolia: A 188– 0,41 ha, A 186 – 0,2 ha, A 184 – 0,39 ha CC 185 – 0,5 ha. 

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 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unor măsuri pentru înscrierea datelor în registrul 
agricol 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr. 4181/16.06.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune stabilirea unor măsuri pentru înscrierea datelor în 
registrul agricol; 

Având în vedere prevederile Ordinului 1998/2010 pentru aprobarea Normelor 
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014 şi prevederile 
O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol; 

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. – Persoanele fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru 
înscrierea datelor în registrul agricol  vor fi invitate la sediul primăriei pentru 
completarea corectă a datelor în registrul agricol.  

Art. 2.  – Neprezentarea la sediul primăriei la termenele stabilite în invitaţie 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută de O.G. nr. 28/2008 
privind registrul agricol, actualizată. 

Art. 3.  – Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu o persoană 
fizică sau juridică pentru transcrierea datelor de pe suportul de hârtie al registrului 
agricol în format electronic. 

Art. 4. – 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, 
- Cetăţenilor prin afişare şi presă. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea de fonduri din bugetu local, în vederea participării S.V.S.U. 
Jimbolia la faza interjudeţeană a concursului profesional de pompieri 
voluntari – Satu Mare, 9 – 11 iulie 2014 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 4252 din 18 iunie 2014  al Secretarului oraşului Jimbolia 
prin care se propune alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local, pentru 
participarea S.V.S.U. Jimbolia la faza interjudeţeană a concursului profesional de 
pompieri voluntari – Satu Mare, 09 - 11 iulie 2014; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, pct. 8 şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  7.000 lei pentru participarea S.V.S.U. 
Jimbolia la faza interjudeţeană a concursului profesional de pompieri voluntari – 
Satu Mare, 09 - 11 iulie 2014.  
 Suma de 7.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de funcţionare, 
capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale.. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş; 

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

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Secretarului oraşului Jimbolia 
- S.V.S.U. Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 19 iunie 2014 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedin: d-l Tabeică Neculai. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Abesentează – d-l Corneanu. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 203 din 11.06.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
pe anul 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare a terenurilor cuprinse în CF nr. 
9012 şi CF nr. 9014 pe care se află bălţile din partea de nord a oraşului Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor angajaţilor S.C. Peisaj Hosta S.R.L., începând cu 
01.07.2014. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 
2014. 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2014. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria 
oraşului Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului  
înscris în CF 404297, situat în Jimbolia, pentru construire parcare aferentă service-ului auto al S.C. 
R2 Max S.R.L. 
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului  
înscris în CF nr. 402805, cad. 4973, situat în Jimbolia, str. E. Teodoroiu nr. 17, pentru construire 
locuinţă proprietate personală. 
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “8/A” pentru imobilul situat în Jimbolia,  
str. Aleea Cito, proprietatea d-lui Koko Emilian. 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat în 
Jimbolia, str. Semenicului, nr. 2D, în suprafaţă totală de 611 mp, aflat în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia. 
13. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului intravilan situat în Jimbolia, 
str. Semenicului, nr. 2D, d-lui Florea Florin. 
14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 54, cuprins în C.F. nr.  401366, topo. nr. 507/1, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995. 
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15. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 88 din 20.06.2013 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  şi R.L.U. – „Realizare instalaţii de producere energie 
electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua electrică de medie tensiune şi împrejmuire 
teren” în oraşul Jimbolia. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării unor parcele de păşune de pe raza Oraşului 
Jimbolia. 
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înscrierea  datelor în registrul agricol al 
Oraşului Jimbolia.  
18. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
19. Probleme ale Primăriei.  
20. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind  alocarea de fonduri din bugetu local, în vederea participării S.V.S.U. 
Jimbolia la faza interjudeţeană a concursului profesional de pompieri voluntari – Satu Mare, 9 – 11 
iulie 2014 
 

Conform HCL NR. 103 din 06.06.2014 preşedinte de şedinţă este d-l Tabeică Neculai. 
D-l Tabeică supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Tabeică supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Tabeică supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 22 mai 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Tabeică supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 06 iunie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Peisaj Hosta S.R.L. 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 105 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind prelungirea contractului de admin istrare a 
terenurilor cuprinse în CF nr. 9012 şi CF nr. 9014 pe care se află bălţile din partea de nord a 
oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 106 
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D-l Tabeică prezintă referatul privind majorarea salariilor angaja ţilor S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L., începând cu 01.07.2014. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 107 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 108 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din 
bugetul local pentru 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 Toth  – ce se înţelege prin această sumă? Ce lucrări vor fi făcute? 
D-l Primar  – e vorba de baza sportivă din parc, terenul din parc. 
D-l Toth  – sala de sport intră aici? Am aflat că sunt probleme. 
D-l Primar  – nu. La sala de sport se lucrează de 2-3 zile, din cauza ploilor au apărut ceva 

probleme la acoperiş. 
D-l Tinei – pe criteriul 4 am primit ceva bani în cont? 
D-l Primar  – banii intră eşalonat, sunt repartizaţi prin hotărâre a Consiliului Judeţean. Cei 560 

mii lei sunt împărţiţi pe 3-4 trimestre. 
D-l Tinei – lucrarea va începe când vine iarna? 
D-l Primar  – aşteptăm proiectul şi începem cât de repede posibil. Există posibilitatea ca suma 

să depăşească 100 mii de euro şi atunci va trebui să punem lucrarea pe SEAP. 
D-l Tinei – în momentul când vom pune lucrarea pe SEAP vom avea vreo garanţie?  
D-l Primar – odată urcată pe SEAP nu avem nicio garanţie. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 109 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi 
activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local pentru 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. 
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D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.  

D-l Primar  – este vorba de sumele pe care le-am încasat în urma vânzării spaţiilor medicale 
care trebuie repartizaţi tot pentru activităţi medicale. 

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 110 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din 
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru 
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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 111 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor 
fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Tinei – am hotărât să casăm acel compactor de la CFR? 
D-l Primar  – nu are legătură cu punctele de pe ordinea de zi. Acel compactor nu este şi nu a 

fost în inventarul Primăriei. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 112 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului  înscris în CF 404297, situat în Jimbolia, pentru construire parcare 
aferentă service-ului auto al S.C. R2 Max 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-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 113 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului  înscris în CF nr. 402805, cad. 4973, situat în Jimbolia, str. E. 
Teodoroiu nr. 17, pentru construire locuinţă proprietate personală. 
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D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 114 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal “8/A” pentru 
imobilul situat în Jimbolia,  str. Aleea Cito, proprietatea d-lui Koko Emilian. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 115 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
intravilan situat în Jimbolia, str. Semenicului, nr. 2D, în suprafaţă totală de 611 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 116 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 
intravilan situat în Jimbolia, str. Semenicului, nr. 2D, d-lui Florea Florin. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 117 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 54, cuprins în C.F. nr.  401366, topo. nr. 
507/1, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.  

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 118 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 
88 din 20.06.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  şi R.L.U. – „Realizare instalaţii 
de producere energie electrică din energie solară cu injecţie în reţeaua electrică de medie 
tensiune şi împrejmuire teren” în ora şul 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 119 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea intabul ării unor parcele de păşune de 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 – e vorba de acele diferenţe care nu ieşeau la APIA? 
D-l Primar  – sunt parcele identificate în urma revizuirii conform Legii 165 a suprafeţelor care 

nu sunt intabulate. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 120 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind stabilirea unor m ăsuri pentru înscrierea  datelor în 
registrul agricol 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 Meszaros – nu înţeleg cum în 25 de ani nu s-a reuşit înregistrarea acestor terenuri? Acum 

începem din nou să verificăm şi să înregistrăm terenurile? 
D-l Niţoi – problema nu este numai a terenurilor agricole. Sunt multe date care trebuie trecute 

la fiecare gospodărie: componenţa familiei, CNP-urile, animalele, utilajele, terenul etc. De aceste date 
depind subvenţiile care se primesc de la APIA. Dacă nu le completăm pe suport electronic, nu o să 
facem faţă în momentul în care se vor solicita adeverinţe. 

D-l Meszaros – dar de ce nu s-a făcut în 25 de ani? 
D-l Primar –  acolo trebuie operate toate modificările care apar la membrii gospodăriei, la 

numărul animalelor. Din acest registru se vor lua datele pentru adeverinţe, trebuie actualizate în 
permanenţă. 

D-l Niţoi – oamenii vin la Primărie numai când au nevoie de ceva, dar ei trebuie să vină să 
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declare orice modificare. Dacă nu vin la termenele prevăzute de lege, îi vom invita şi dacă nici atunci 
nu vin, legea prevede amenzi care vor fi aplicate. 

D-l Prcsina – aceste măsuri ar trebui publicate în Jurnalul de Jimbolia pentru o mai bună 
comunicare. 

D-l Toth  – cum putem angaja? Se deblochează posturi? 
D-l Niţoi – e vorba de o prestare de servicii. O firmă sau o persoană fizică care să transcrie de 

pe suport de hârtie pe suport electronic toate datele. Sunt peste 4000 de poziţii. Sunt 2 posturi la 
Serviciul de Urbanism, unul al domnului Ţăranu, care s-a pensionat şi postul s-a blocat şi colega 
noastră, d-na Pop, care va rămâne probabil concediu pre şi postnatal. 

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 121 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetu local, în vederea 
particip ării S.V.S.U. Jimbolia la faza interjudeţeană a concursului profesional de pompieri 
voluntari – Satu Mare, 9 – 11 iulie 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 Niţoi – sâmbăta trecută băieţii au luat locul I la faza judeaţeană a concursului profesional 

de pompieri voluntari de la Timişoara, în faţa Girocului care a tot câştigat până acum. Suntem 
reprezentanţii judeţului Timiş la faţa interjudeţeană a concursului care va avea loc la Satu Mare. 

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 122 
 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Comisia de învăţământ 
D-na Ferescu – pentru că se apropie vacanţa, rog executivul să aibă în vedere să ne îndeplinim 

obligaţiile asumate prin buget . Prin lista de investiţii am hotărât să facem teren de sport la şcoala de 
pe str. George Enescu, iar la şcoala de pe str. Lorena sper să facem cosmetizarea spaţiilor verzi. Dacă 
nu se ierbicidează, cresc spinii în două luni cât copii. Ar trebui plantaţi nişte arbori pe lângă faţada 
şcolii care să facă umbră, se face foarte cald. Am început o investiţie, haideţi să o terminăm. 

D-na Stanchescu – acum nu se pot planta arbori, în toamnă putem scoate de la Clubul Copiilor 
şi să îi plantăm pe Lorena. 

D-l Bâcă – referitor la situaţia prin care a trecut oraşul în urmă cu puţin timp, mi-aş dori să nu 
uităm că s-a investit foarte multă muncă atât fizică cât şi cu ajutorul utilajelor. Mă refer la inundaţiile 
care au fost în unele zone ale oraşului. E bine ca pe viitor să avem un plan, să nu ne prindă iarăşi 
nepregătiţi şi să nu ştim ce să facem. Chiar dacă angajăm un om, sau punem pe cineva să se ocupe de 
asta, să facă un proiect, să ia stradă cu stradă. Pe lângă faptul că am investit foarte mult şi toată lumea 
era pe străză, toate grădinile s-au inundat, pomii se usucă. Referitor la pomii de pe străzi, nu e normal 
să nu fie protejaţi, un pom creşte foarte greu, unii îi plantează şi vin alţii şi îi taie cu uşurinţă. În alte 
ţări aceştia sunt protejaţi, ocoliţi în cazul unor lucrări. 

D-l Kasa – referitor la ce aţi spus dumneavoastră, eu am mai spus la o şedinţă să facem un 
proiect prin care canalul colector să se reabiliteze, să punem tuburi de un metru jumătate care să poată 
prelua surplusul de apă în caz de ploi abundente în partea de Vest a oraşului care nu are pantă spre str. 
Republicii. Să creionăm un proiect, să vedem de câţi bani avem nevoie, să vedem de unde luăm banii. 
Sistemele ce s-au făcut în partea de SE a oraşului funcţionează. Am teren în acea zonă şi tot timpul 
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stătea apa, anul acesta nu a mai fost aşa. 
D-l Primar  – este o idee foarte bună, dar acest gen de proiect nu e deloc ieftin. 
D-l Tinei – cât ne costă lunar linia de credit şi firmele de avocatură pe care le-am angajat să ne 

reprezintă în diferite speţe.  
D-l Primar  – linia de credit ne costă atât cât apare în contractul de credit, e un contract public, 

dacă doriţi îl puteţi studia. 
D-l Prcsina – felicităm echipa de pompieri pentru rezultatele de până acum şi le urăm succes la 

Satu Mare. Firma Johnson Controls are diferite proiecte prin care doreşte să se implice în comunitate. 
D-l Primar  – avem stabilite legături cu Johnson Controls pentru anumite proiecte. 
 
Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Primar  – aţi avut îm mapele de şedinţă informarea privind situaţia vânzării spaţiilor 

medicale situate pe str. Calea Timişorii, nr. 9. S-au vândut 3 apartamente, a mai rămas apartamentul 2 
B, trebuie să hotărâm ce facem cu el. 

D-l Niţoi – acest apartament e o dărâmătură, a fost evaluat ca şi camere. Legea spune că 
trebuie să îl vindem ca şi apartament medical. Dar probabil la preţul stabilit nu îl vom putea vinde.  
Puteţi vedea în informare propunerile comisiei de vânzare a spaţiilor medicale. 

D-l Primar  – propun să îl scoatem la licitaţie. Dacă nu se prezintă nimeni, reluăm această 
discuţie. 

D-l Tinei – domnii care au cumpărat nu au de gând să repare faţadă? 
D-l Niţoi – în perioada cât au avut contracte de concesiune au tot venit la primărie să le 

reparăm cabinetele, dar din lipsă de fonduri nu s-a făcut nimic. 
Se supune la vot scoaterea la licitaţie a ap. 2B din imobilul situate în Jimbolia, str. Calea 

Timişorii, nr. 9 şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la Diverse: 
D-l Meszaros – mă bucură discuţiile colegiale ale membrilor comisiei de învăţământ. Am un 

singur lucru să spun, e o gălăgie infernală în pauzele şcolare. 
D-l Primar  – nu avem ce face, profesorii nu au voie să pedepsească elevii. 
D-l Meszaros – d-l Bâcă are dreptate în privinţa pomilor, s-au tot tăiat, dar nu s-a plantat 

niciunul. Vă mulţumesc că aţi asfaltat trecerea de pietoni la de la intersecţia str. Republicii cu str. Gh. 
Doja. 

D-l Tabeică – ar trebui ca personalul Jandarmeriei să mai circule prin oraş, sunt oameni care 
înjură, care „îşi fac nevoile pe stradă”. 

D-l Primar  – o să sesizăm organele abilitate. 
D-l Meszaros – în Jimbolia sunt vreo 300 de oameni care nu ştiu ce caută în acest oraş. Să fie 

verificaţi, sunt mulţi care stau ilegal. 
D-l Primar  – nu avem ce să le facem, nu cred că legea permite să îi gonim din oraş, au 

libertate de mişcare. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-l Tabeică 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.    
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