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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii 
pe anul 2014 la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5037 din 18 iulie 2014 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea 
Organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 2014 la Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 23/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale;  

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de 

funcţii pentru anul 2014 la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform 
anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Organigramei pe anul 2014 
la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5019 din 18 iulie 2014 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării Organigramei 
pentru anul 2014 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia; 

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 modificarea Organigramei pentru anul 2014 la S.C. 

Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- 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 aprobarea modificării şi completării Organigramei şi Statelor de 
funcţii  pe anul 2014 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 5060 din 18.07.2014 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării organigramei 
şi statelor de funcţii pentru anul 2014 ale activităţilor finanţate de la bugetul local:  Aparatul de 
specialitate al primarului -  Funcţionari publici şi personal contractual:  Cabinetul primarului, 
Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Biroul Social, Arhitect Şef -Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, Serviciul  Adiministraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, 
Relaţii Publice, Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane, Compartimentul Audit 
Intern; Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor;Serviciul Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă; Cultură şi Activit ăţi Sportive;Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă 
uita”;Transport şcolar şi local; precum şi activităţi autofinanţate: Piaţa; 
         Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fondurile publice,  O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
recuperarea reducerilor salariale, O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare, art.1, alin.(1) din HG nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bazǎ minim brut 
pe ţarǎ garantat în platǎ, O.U.G. nr. 103/14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielior publice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale 

activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2014,  conform 
anexelor 1-17 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club 
Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS. 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul nr. 1667 din  21 iulie 2014 al Serviciului buget contabilitate 

prin care se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia Jimbolia  în 
parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON 
– WHEELS care are ca scop asigurarea unui prânz cu transport la domiciliu, prin  
intermediul unei firme de catering, pentru un grup de 21 persoane vârstnice din 
Jimbolia, care au venituri modeste, însă din cauza problemelor de sănătate nu pot să-
şi asigure prepararea hranei zilnice; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia   în 
parteneriat cu Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON 
– WHEELS. 

Art. 2. –  Se alocă din bugetul local  suma de 25.000 lei pentru finanţarea 
proiectului social MEALS – ON – WHEELS care se va derula în parteneriat cu 
Rotary Club Jimbolia.  

Suma de 25.000 lei se va asigura din bugetul local, capitolul 68.02 – Asigurări 
şi asistenţă socială. 
 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 
– Rotary Club 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.  5121 din  22.07.2014 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 III 
VENITURI – TOTAL         72,00  
1. Cote defalcate din impozitul pe venit     040100 70,00 
2. Donaţii şi sponsorizări       370100   2,00 
  
CHELTUIELI – TOTAL         72,00 
1. Autorit ăţi publice        5100           492,00 
 - bunuri şi servicii       510020   2,00  
 - proiecte cu finanţare din FEN     510056          490,00 
2. Alte servicii publice generale      5400    5,00 
 - bunuri şi servicii       540020   5,00 
3. Cultură, recreere şi religie      6700            -10,00 
 - alte cheltuieli       670059 15,00 
 - cheltuieli de capital       670071           -25,00 
4. Asistenţa socială        6800  50,00 
 - alte cheltuieli       680059 50,00 
5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7000  25,00 
 - cheltuieli de capital       700071 25,00           
6. Transporturi        8400          -490,00           
 - proiecte cu finanţare din FEN     840056         -490,00 
 

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. 5105 din 22 iulie 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. A – Lucr ări în continuare, se suplimentează punctul 5 – Bază sportivă   
     multifuncţională Clarii Vii cu suma de 25 mii lei, 
- La Cap. B – Lucrări noi  se scoate punctul 2 – Alei interioare cimitir în valoare de 

80 mii lei, se modifică denumirea punctului 3 în Reabilitare căi de acces şi drumuri 
publice în oraşul Jimbolia, 

- La Cap. C – Dotări  se reduce punctul 7 – Mobilier parcuri de joacă cu 50 mii lei, 
- La alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu 

suma de 105 mii lei, rezultând un total Cap. A de 760,78 mii lei, total Cap. B de 659 
mii lei, total Dotări de 247 mii lei, total Alte cheltuieli de investiţii de 255 mii lei, 
total Cap. C  de 502 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 

 
Nr.   128 din 24 iulie 2014                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                 Tabeică Neculai  
 
                                                   CONTRASEMNEAZ Ă , 
         SECRETAR 
                                                           Niţoi Ionel  
 
 
 
 



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. 5002 din 17 iunie 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  TRIM. 
              III 
                   
VENITURI-TOTAL                 13,83 
1.Venituri din prestări servicii     330800           -68,41 
2.Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări 
    sociale de sănătate       332100         -271,67 
3. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 390100 13,83 
4. Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea 
   cheltuielilor        401500          340,08 
  
CHELTUIELI-TOTAL        13,83 
1.Sănătate        6610  13,83 
 din care: 

- bunuri şi servicii      661020 10,00 
- cheltuieli de capital     661071   3,83     

 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. 5025 din  22 .07.2014 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 suplimentează punctul 1 – Lucrări reparaţii şi 
extindere pavilion secţie medicină internă (Spital) cu 2 mii lei; 

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 1 – Electrocardiograf (Spital) cu 27,47 
mii lei, se adaugă un nou punct 7 – Aplicator clipuri titan în valoare de 4,10 mii lei, 
se adaugă un punct nou 8 – Sterilizator cu aer cald în valoare de 7 mii lei, se adaugă 
un punct nou 9 – Electrocauter în valoare de 20,20 mii lei rezultând un Total 
Capitol B de 374 mii lei, Total Dotări de 117,96 mii lei, şi un TOTAL 
GENERAL de 491,96 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 contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul 
II al anului 2014 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5151 din 23.07.2014 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 
trimestrul II al anului 2014; 

Ţinând cont de prevederile 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 local, pe trimestrul II al anului 
2014, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
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 
trimestrul II al anului 2014 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5150 din 23.07.2014 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 trimestrul II al 
anului 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) 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 trimestrul II al anului 2014, 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; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de reevaluare şi scoaterea la licitaţie publică a 
apartamentului  2B din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5147 din 23.07.2014 al Serviciului urbanism prin care se 

propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de reevaluare  pentru apartamentul 
2B din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9, întocmit de către P.F. 
Ursulescu Ioan Remus şi scoaterea la licitaţie publică a acestuia;  
 Ţinând cont de prevederile art 18-26 din OUG nr. 68/2008; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi 
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de reevaluare pentru apartamentul 2B din imobilul 

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

evaluare 

Nr.
crt. 

Locul de amplasare 
a imobilului 

Nr. CF./ 
Nr. Cadastral 

Firma 

Suprafaţa terenului 
cotă parte 

(mp) 
Suprafaţa utilă 

(mp) 

Valoare 
apartament 

Lei 
(nu conţine 

TVA) 
 

02.07.2014 1. Str. Calea 
Timişorii, nr. 9, 
Apartamentul 2B 

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

Ioan Remus 

468/1342 
 

101,74 

 
28.750 

Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică cu strigare a apartamentului nr. 2B 
din imobilul situat în Jimbolia str. Calea Timişorii nr. 9, cu respectarea prevederilor art. 
18-26 din OUG nr. 68/2008. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului-  
judeţul Timiş ; 

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism; 
- Comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete 

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

HOTĂRÂREA 
de  modificare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 106 din 18 mai 
2004 privind concesionarea, fără licitaţie publică, către SC Sardeni Santa Maria 
SRL a unor terenuri ce aparţin domeniului public al localităţii, pentru construirea 
unor căsuţe de agrement în incinta ştrandului termal din oraşul Jimbolia  
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5149 din 23.07.2014 al Serviciului Urbanism prin care se propune 

modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 106 din 18 mai 2004 privind 
concesionarea, fără licitaţie publică, către SC Sardeni Santa Maria SRL a unor terenuri ce aparţin 
domeniului public al localităţii, pentru construirea unor căsuţe de agrement în incinta ştrandului 
termal din oraşul Jimbolia; 

Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991 actualizată privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”a” , 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 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului  

Jimbolia nr. 106 din 18 mai 2004 privind concesionarea, fără licitaţie publică, către SC Sardeni 
Santa Maria SRL a unor terenuri ce aparţin domeniului public al localităţii, pentru construirea 
unor căsuţe de agrement în incinta ştrandului termal din oraşul Jimbolia, care va avea următorul 
conţinut: 

„Art. 1. -  Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică ,către SC Sardeni Santa Maria 
SRL, pe o perioadă de 10 ani – cu drept de prelungire, a următoarelor suprafeţe de teren : 

- 100 mp. teren, cuprins în CF nr.3914, nr. Top. 4913/1/1/1/1/2 pentru 
construirea 

recepţiei  necesară ofertei de cazare 
- 450 mp teren, cuprins în CF 3914, nr. topo 4913/1/1/1/4 pentru construirea şi 
amenajarea completă a unui punct medică sanitar de prim ajutor, salon de saună 
şi masaj, sală de fitnes 
Terenurile menţionate anterior aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia .” 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice ; 
- Serviciului Urbanism 
- SC Sardeni Santa Maria SRL 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea unor modificări privind circulaţia pe drumurile publice din 
oraşul Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4990 din 17.07.2014 al Serviciului urbanism şi  

amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea unor modificări privind circulaţia 
pe drumurile publice din oraşul Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. ”a”, pct. „13” şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă următoarele lucrări pe drumurile publice: 

- amplasare indicator „SENS UNIC” pe str. Spre Nord, între str. Iuliu Maniu şi str. Ştefan 
cel Mare; 
- amplasare indicator „ACCESUL INTERZIS TUTUROR AUTOVEHICULELOR” la 
intrarea pe str. Spre Nord, tronsonul cuprins între str. Iuliu Maniu şi str. Ştefan cel Mare, 
pe sensul de mers înspre str. Iuliu Maniu; 
- amplasare indicatoare „TRECERE PENTRU PIETONI” echipate cu sisteme de 
avertizare luminoasă intermitentă la intersecţia străzilor Republicii cu Liviu Rebreanu, 
respectiv Calea Timişorii, şi la intersecţia străzilor Calea Timişorii cu Ştefan cel Mare. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Comisiei de circulaţie rutieră. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA                                  Primar 
                                                                                                      Postelnicu Darius Adrian 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind  modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5052 din 18.07.2014 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia; 
 Având în vederea HCL nr. 83/26.02.2002 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului publice al oraşului Jimbolia, aprobat prin HG nr. 977/2002, Anexa 
7. 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, art. 120 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  

public al oraşului Jimbolia”  ” însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
nr. 83 din 26 februarie 2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Subliniem că pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost 
înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi totodată, că acestea nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul 
unor litigii. 
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii publice; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- Consiliului Judeţean Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a terenului înscris în CF 
nr. 404414 Jimbolia, nr. topo. 404414 în suprafaţă de 151 mp, din „teren 
neproductiv în extravilanul oraşului Jimbolia” în „curţi, construcţii în 
extravilanul oraşului Jimbolia”  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5094 din 21.07.2014 al Serviciului urbanism şi  

amenajarea teritoriului, prin care se propune schimbarea categoriei de folosinţă a terenului 
înscris în CF nr. 404414 Jimbolia, nr. topo. 404414 în suprafaţă de 151 mp, din „teren 
neproductiv în extravilanul oraşului Jimbolia” în „curţi, construcţii în extravilanul oraşului 
Jimbolia”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a terenului înscris în CF nr. 

404414 Jimbolia, nr. topo. 404414  în suprafaţă de 151 mp, din „teren neproductiv în 
extravilanul oraşului Jimbolia” în „curţi, construcţii în extravilanul oraşului Jimbolia”. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- OCPI Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5110 din 22.07.2014 al Serviciului urbanism prin care se 

propune efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia şi 
scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a unei suprafeţe de 1.000 mp pentru  
extindere loc de parcare; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 
actualizată privind autorizarea lucrărilor de construcţii; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din  

Oraşul Jimbolia, după cum urmează: 
a) Dezlipiri: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 403401 Jimbolia şi 
identificat cu nr. topo. 500065, în suprafaţă de 10.971 mp în două 
parcele cu suprafeţele de 1.000 mp şi 9.971 mp. 

          Terenul se află în proprietatea Statului Român, este liber de sarcini, nu a fost 
revendicat de foştii proprietari, are categoria de folosinţă – neproductiv. 

Art. 2.  – Se aprobă scoaterea la licitaţie a suprafeţei de 1.000 mp rezultată în  
urma dezlipirii prevăzute la art. 1, pentru extindere  loc de parcare autovehicule de 
transport. Concesionarea se va face pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de 
prelungire.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- OCPI. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea subtraversării parcelelor 212/2, respectiv 213/1/186 cu un 
cablu de date de către firma SC RCS – RDS SA  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5081din 22.07.2014 al Serviciului urbanism şi  

amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea subtraversării parcelelor 212/2, 
respectiv 213/1/186 cu un cablu de date de către firma SC RCS – RDS SA ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă subtraversarea parcelelor 212/2, respectiv 213/1/186 cu un 

cablu de date de către firma SC RCS – RDS SA. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- SC RCS – RDS SA 
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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 Vidu, nr. 33, în suprafaţă totală de 491 mp, aflat în 
domeniul privat al oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5061 din 21.07.2014 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 Vidu, nr. 33, în suprafaţă totală de 491 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 Vidu, nr. 33,  în suprafaţă totală de 491 mp, aflat în domeniul privat 
al oraşului Jimbolia, ce urmează a  fi vândut, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului - 

terenului 

Nr. 
CF 

Nr. 
parcelă 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întocmit 
de SC 

SAUROCAD 
SRL 

Zona de 
încadrare 

Supraf. 
teren 

pentru 
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

1. Vasiliu 
Nicuşor 
Vasiliu 
Daniela 
Mihaela  

str. Ion Vidu, nr. 
33 

404431 1228 17.07.2014  491 12.280 

  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 ce aparţine de locuinţa 
situată în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 33, în suprafaţă de 491 mp 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 4091 din 21.07.2014  al Serviciului Urbanism şi 
amenajarea teritoriului prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 
teren de 491 mp cu preţul de 12.280 lei (5,62 euro/mp), conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. SAUROCAD” SRL, la data de 17.07.2014; 

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 Vasiliu Nicuşor şi 
d-na Vasiliu Daniela Mihaela, a suprafeţei de teren de 491  mp, cuprinsă  în CF 404431, 
topo. 4228 Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 33. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 12.280 lei,   
(5.62 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 Vasiliu Nicuşor.  

  
Nr.  141   din 24 iulie 2014                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Tabeică Neculai 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind modificarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2014 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5120 din 222.07.2014 prin care se propune modificarea 

Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2014; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi 

art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea Agendei cultural – sportive  a oraşului 
Jimbolia pe anul 2014,  conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
                      

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ   al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 iulie 2014 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Tabeică Neculai. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Abesentează – d-l Meszaros. 
Din partea executivului participă: D-l Postelnicu Darius – primar, d-na Stanciu Mihaela – înlocuitor 

secretar. 
Din partea Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia – d-na Patrolea Maria. 
Din partea SC Peisaj Hosta SRL – d-l Dema Petru 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 272 din 16.07.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii la Primăria 
oraşului Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu Rotary Club Jimbolia 
la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS. 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 7014. 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
8. 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. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul II al anului 2014. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 2014. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de achiziţionare a serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia. 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de reevaluare nr. 1552 din 02.07.2014 a apartamentului 2B 
situat în imobilul din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9. 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 106 din 
18.05.2014 privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unor terenuri ce aparţin domeniului public al 
localităţii, pentru construirea unor căsuţe de agrement în incinta ştrandului termal din oraşul Jimbolia. 
14. Proiect de hotărâre de aprobare a unor modificări privind circulaţia pe drumurile publice din intravilanul 
oraşului Jimbolia. 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea domeniului public al oraşului Jimbolia. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei terenului înscris în CF nr. 404414, în suprafaţă 
de 151 mp, din categoria de folosinţă „neproductiv” în „curţi, construcţii”. 
17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
18. Probleme ale Primăriei.  
19. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi 
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1. Proiect de hotărâre privind  efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea subtraversării parcelelor 212/2, respectiv 213/1/186 cu un cablu de 
date de către firma SC RCS – RDS SA . 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre vânzare, situat în 
intravilanul oraşului Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 33, în suprafaţă totală de 491 mp, aflat în domeniul privat al 
oraşului Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în 
Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 33, în suprafaţă de 491 mp. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 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 19 iunie 2014 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
 
D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de 

funcţii pe anul 2014 la Căminul pentru persoane vârstnice 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 Prcsina – ce este la baza acestei cereri? Aş dori nişte lămuriri. 
D-na Patrolea – d-na doctor a plecat, era medic de familie, şi-a dat demisia. 
D-l Prcsina – medic de familie înseamnă medic specialist? 
D-na Patrolea – nu. Era medic de medicină generală cu specialitatea medic de familie. Am hotărât să 

luăm doi medici specialişti cu jumătate de normă, un medic internist şi un medic psihiatru pentru că ne lovim 
de probleme foarte grave. Majoritatea bătrânilor suferă de demenţă mixtă. Nu se mai dă absolut niciun 
tratament fără reţete din partea medicilor specialişti, nici măcar un calmant. E mai simplu să avem noi medici 
cu jumătate de normă, decât să îi ducem pe bătrâni la Timişoara. 

D-l Prcsina – să înţeleg că acest cămin devine un cămin pentru tratarea bolilor? 
D-na Patrolea – suntem cămin pentru persoane vârstnice, nedependente, dependente şi 

semidependente. 
D-l Prcsina – în momentul în care sunt persoane cu probleme psihiatrice să înţeleg că trebuie să fie un 

doctor în psihiatrie care să facă o evaluare ca să se stabilească un tratament. În acest caz, din punctul meu de 
vedere, este un spital pentru tratarea bolilor psihice. 

D-na Patrolea – pentru a fi internaţi în spitale pentru tratarea bolilor psihice lei trebuie certificate de 
persoană cu handicap, ori în cazul nostru nu se poate elibera acest certificate pentru tulburări anxioase, 
insomnii etc. 

D-l Prcsina – să nu fie afectate persoanele care nu au nicio problemă de aceste persoane cu probleme.
 D-na Patrolea – sunt trei corpuri de clădire. Nu stau împreună. 

D-l Prcsina – mă interesează susţinerea acestei cereri. Mai solicitaţi transformarea postului de ajutor 
de bucătar în bucătar. 

Dna Patrolea – acum avem un singur bucătar care găteşte pentru aproximativ 100 persoane. 
D-l Kasa – din păcate salariile sunt foarte mici. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 123 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea modificării şi completării Organigramei pe anul 
2014 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. Jimbolia. 
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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 Dema – mai avem nevoie la spaţiul verde de 2 persoane şi la construcţii tot de 2 persoane. 
D-l Prcsina – pe ce bază solicitaţi aceste 4 posturi noi? Care este susţinerea cererii? Cum demonstraţi 

mărirea volumului de muncă? 
D-l Dema – avem comenzi de la primărie. 
D-l Prcsina – acest lucru trebuia să îl prezentaţi în cerere. 
D-l Postelnicu – este vorba de referatul dvs., nu este documentat, nu reiese că a crescut volumul de 

lucrări. Fiind un an mai ploios  e nevoie să intervenim mai des la spaţiile verzi. Am terminat de asfaltat străzile 
de la Est, Vest, Sud şi Nord, trebuie să întreţinem şi spaţiile verzi de lângă aceste străzi. Astfel creşte volumul 
de muncă. La fel şi la lucrările de reparaţii a locuinţelor proprietatea noastră  creşte volumul de muncă. D-l 
consilier ar fi dorit să meţionaţi aceste aspecte în referatul dvs. şi să calculaţi procentual cu cât creşte volumul 
de lucrări. 

D-na Ferescu – cum o să angajaţi oameni pe aceste posturi, pe perioadă determinată sau 
nedeterminată? 

D-l Dema – pe perioadă determinată, de probă. 
D-l Toth – ajung aceşti oameni? Nu sunt prea puţini? 
D-l Dema – ajung. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi  “pentru” şi unul 

“împotrivă” şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 124 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi 
Statelor de funcţii  pe anul 2014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – este vorba de posturile ocupate prin concurs. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 125 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia  în parteneriat cu 
Rotary Club Jimbolia la continuarea proiectului social MEALS – ON – WHEELS. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – cererea este de la începutul anului. Am hotărât atunci că la o viitoare rectificare 

bugetară o să alocăm aceşti bani. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 126 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 127 
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D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2014 din 

bugetul local. 
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. 128 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finan ţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2014. 

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

HOTĂRÂREA NR. 129 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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. 130 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 
trimestrul II al anului 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 Tinei – aş dori o informare din partea executivului, sunt sume cu minus. Ce reprezintă? 
D-l Ciuciulete – la încasarea veniturilor este cu minus. În lunile de vară tot timpul se încasează mai 

puţin. Primul şi al treilea trimestru se încasează cel mai mult. 
D-l Postelnicu – şi mai este un aspect. Sunt procese pe rol cu firme precum Damaco, Kerachit, 

Ma&Pa, Romulus Invest etc care ne trag în jos la capitolul încasări 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 131 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul II al anului 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. 132 
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D-l Tabeică prezintă referatul privind însuşirea raportului de reevaluare şi scoaterea la licitaţie 
publică a apartamentului  2B din imobilul situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 9. 

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. 133 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 106 din 18 mai 2004 privind concesionarea, fără licitaţie publică, către SC Sardeni Santa Maria 
SRL a unor terenuri ce aparţin domeniului public al localităţii, pentru construirea unor căsuţe de 
agrement în incinta ştrandului termal din 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 Prcsina – aş dori lămuriri în legătură cu acest subiect. 
D-na Stanciu – în anul 2004 Sardeni Santa Maria a primit în concesiune 3 suprafeţe de teren, 1500 

mp, 450 mp şi 100 mp. În anul 2005 a renunţat la suprafaţa de 1500 mp pentru că acolo s-a construit sala de 
sport. În anul 2014 s-a adoptat o hotărâre prin care a primit în compensare 1500 mp pe care acum îi scoatem 
din art. 1 din hotărârea din 2004. 

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 134 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea unor modificări privind circula ţia pe drumurile 
publice din oraşul Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – avem o propunere din partea comisiei de circulaţie. În urma finalizării proiectului cu 

drumurile de centură am constatat diferite probleme pe care le aveţi expuse în material. 
D-l Tinei – tirurile cum ies din oraş? Proprietarii de camioane din Jimbolia cum îşi duc maşinile acasă? 

Trebuie verificat dacă se încadrează sau nu în limitele pe care vrem să le impunem. 
D-l Postelnicu – este propunerea comisiei. Discutăm şi noi hotărâm. 
D-l Kasa – trebuie văzut cum se poate aplica această măsură. 
D-l Postelnicu – propun să aprobăm hotărârea fără acest punct. O san e informăm şi o să revenim 

asupra acestui punct într-o şedinţă următoare 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre cu menţiunile d-lui primar care se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 135 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public 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. 136 
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D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a terenului 
înscris în CF nr. 404414 Jimbolia, nr. topo. 404414 în suprafaţă de 151 mp, din „teren neproductiv în 
extravilanul oraşului Jimbolia” în „cur ţi, construcţii în extravilanul ora şului 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. 137 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din 
oraşul Jimbolia. 

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

HOTĂRÂREA NR. 138 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind aprobarea subtraversării parcelelor 212/2, respectiv 
213/1/186 cu un cablu de date de către firma SC RCS – RDS SA. 

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. 139 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul propus spre 
vânzare, situat în intravilanul oraşului Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 33, în suprafaţă totală de 491 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. 140 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 
locuinţa situată în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 33, în suprafaţă de 491 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-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 141 
 

D-l Tabeică prezintă referatul privind modificarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 
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. 
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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 Ferescu – sumele neîntrebuinţate până acum de la activităţile culturale prevăzute în agendă, se 

redistribuie pentru Zilele Jimboliene. 
D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 142 
 

 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei sociale 
D-l Bâcă prezintă referatul privind repartizarea imobilului de pe str. CD Gherea nr. 30 d-nei Dinu 

Corina. 
 

Se trece la probleme ale Primăriei 
D-l Postelnicu prezintă raportul privind dinamica angajării asistenţilor personali şi acordării 

indemnizaţiei lunare Persoanelor cu handicap grav adulte şi minore pe semestrul I 2014. 
 
Se trece la Diverse: 
D-l Postelnicu – vă invit la evenimentele organizate în cadrul Zilelor Jimboliene. 
D-l Toth – în sala de sport din parc plouă, se adună apa foarte multă.Este periculos pentru cei care 

folosesc sala. 
D-l Gorgan – vom verifica. 
 
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.    
      

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                                                                                 Tabeică Neculai 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  




