
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. 6547 din  24 .09.2014 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         TRIMIV 

VENITURI – TOTAL         504,40               90,00  
1. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor 
descentralizate-cheltuieli de personal     110200 14,00                   90 
2. Donaţii şi sponsorizări       370100 57,40                    0 
3. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat al statului sau al UAT                                                      390700           31,00                    0 
4. Fondul European de Dezvoltare Regională                                               450100           402,00                  0 
                                                                                                                                  504,40               90,00 
CHELTUIELI – TOTAL                                                                                              
1.Învăţământ                                6500              114,00               90,00 
 - cheltuieli de personal-hotărâri judecătoreşti   650010  14,00                90,00 
 - bunuri şi servicii                            650020           100,00                     0 
2. Sănătate                                           6600      31,00                     0 
 - transferuri de capital      660051 31,00                      0 
3. Cultură, recreere şi religie      6700            -42,60                      0 
 - bunuri şi servicii                  670020          -42,60                      0  
4. Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică     7000            -70,00                      0 
 - bunuri şi servicii                   700020           -70,00                      0 
5. Protecţia mediului                                         7400  70,00                       0 
 - bunuri şi servicii                  740020 70,00                       0         
6. Transporturi         8400           402,00                       0        
 - proiecte cu finanţare din FEN     840056         -402,00                      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. 
 

Nr. 156  din 25 septembrie 2014         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                              Tinei Valentin 
 
 

    CONTRASEMNEAZĂ, 
                           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. 6496 din 24 septembrie 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.         TRIM 
                     III                I 
VENITURI-TOTAL                                                                                            34,50          26,00                        
               
1.Venituri din contractele încheiate cu direcţiile  
de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii 
ale Ministerului Sănătăţii                                            333100                 3,50             26,00 
2.Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor  
de capital din domeniul sănătăţii                                               431400                31,00              0 
 
                                                                                                                               34,50          26,00 
CHELTUIELI-TOTAL                                                                                34,50           26,00 
1.Sănătate          

- bunuri şi servicii                                                   661020                 3,50              26,00 
- cheltuieli de capital                                       661071                  31,00                      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. 

 
Nr.    157  din 25 septembrie 2014                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Tinei Valentin 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 
 
 



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

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

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând nota justificativă nr. 6295 din 16.09.2014 al serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi completării statelor de funcţii 
pentru anul 2014 ale Aparatului de specialitate al primarului -  Funcţionari publici şi personal 
contractual şi ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; 

         Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri 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, HG nr. 56/2009, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielior publice; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statelor de funcţii ale Aparatului de 
Specialitate al Primarului  şi ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 
2014,  conform anexelor 1-4, 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. 

 

 

Nr.  158     din 25 septembrie  2014   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                                         Tinei Valentin 

    

 

      CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR, 

     Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind încheierea unui contract de comodat  cu Asociaţia“ FOTBAL CLUB UNIREA JIMBOLIA“, 

ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de sport “Unirea“ , str. Calea Moţilor nr. 
14-16 

 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr. 6543 din 24 septembrie 2014 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
şi registrul agricol prin care se propune  încheierea unui contract de comodat cu  Asociaţia“ FOTBAL 
CLUB UNIREA JIMBOLIA“ , ce va  avea   ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de sport 
“Unirea“ , str. Calea Moţilor nr. 14 -16 ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, art. 124  şi art. 45 din Legea administraţiei  publice 
locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Asociaţia“ FOTBAL CLUB UNIREA 
JIMBOLIA“, ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de sport “Unirea“, str. 
Calea Moţilor nr.14-16, precum şi a clădirii învecinate, care se foloseşte pentru vestiare şi alte 
activităţi sportive. 

            

            Art.2. –Termenul de valabilitate al contractului va fi de 1 an , începând cu data de   

            01.10.2014 până la data de 30.09.2015. 

 
Art.3.  – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Serviciului buget, contabilitate ; 
- Asociaţiei “ FOTBAL CLUB UNIREA JIMBOLIA“. 
 

 
 
 
Nr. 159  din  25 septembrie 2014                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: 
                                Tinei Valentin          

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                   Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

HOTĂRÂREA 

privind rezilierea  Contractului de concesiune teren nr . 9385 din 24.11.2003 
încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi domnul Győrgy Andrei. 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 6437 din 22 septembrie 2014 al Serviciului Urbanism,  

Amenajarea Teritoriului , Registru Agricol, Investiţii, Achiziţii Publice , Protecţia Mediului şi 
Situaţii de urgenţă  prin care se propune rezilierea Contractului de concesiune teren cu nr. 9385 
din 24.11.2003 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi domnul Győrgy Andrei , deoarece 
perioada de valabilitate de 10 ani a acestuia  a expirat , iar obligaţiile concesionarului cu privire 
la realizarea/edificarea construcţiei, prevăzute în clauzele speciale din contractul de concesiune, 
nu au fost îndeplinite; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b” şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se reziliază Contractul de concesiune teren nr. 9385 din  

24.11.2003 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi domnul Győrgy Andrei, urmând a se face 
demersuri la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş pentru radierea acestui drept din 
cartea funciară. 

 
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 
Internaţionale, Relaţii Publice ; 

- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului , Registru Agricol, 
Investiţii, Achiziţii Publice , Protecţia Mediului şi Situaţii de urgenţă; 

- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş; 
-     Domnului  Győrgy Andrei. 

 
Nr.  160  din 25 Septembrie 2014                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              
                                 Tinei Valentin   
 

CONTRASEMNEAZ Ă 
          SECRETAR, 
                      Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

 HOTĂRÂREA 
 

privind completarea Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii ce urmează a fi 
vândute conform Legii 550/2002 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  6483 /22.09.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune completarea Listei spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii ce urmează a fi vândute conform Legii 550/2002, prin adăugarea poziţei nr. 33 ; 

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
administrarea  consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă completarea Listei spaţiilor comerciale şi de prestări  

servicii ce urmează a fi vândute conform Legii 550/2002, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr. 161  din  25 septembrie 2014                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Tinei Valentin 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea vânzării în baza Legii 
550/2002, a imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, ap. SAD  
4 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  6517 /24.09.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării în baza 
Legii 550/2002, a imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, ap.  SAD 
4, cuprins în C.F. 400109-C1-U4, topo. 2308/1/IV ; 
 Având în vedere art. 16 şi art. 20 din Legea 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
administrarea  consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, actualizată; 

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 vânzării în  

baza Legii 550/2002, a imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, 
ap.SAD  4 , cuprins în C.F. 400109-C1-U4,  topo. 2308/1/IV. 

Art. 2. - Terenul menţionat la art. 1 se află în proprietatea privată a Statului Român 
şi în administrarea operativă a Consiliului Local Jimbolia ,este situat în intravilan, este 
liber de sarcini şi  nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

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

 
Nr.  162     din 25 septembrie 2014                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Tinei Valentin 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  
 

HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „18/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea S.C. GLISSANDO S.R.L. , situat pe str. Ştefan cel Mare 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 6334 din 22.09.2014 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „18/A str. Ştefan cel 
Mare”– pentru imobilul aflat în proprietatea S.C. GLISSANDO S.R.L., înscris în CF nr. 
400117 Jimbolia, nr. topo. 400117; 

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 „18/A str. Ştefan cel Mare – pentru 
imobilul aflat în proprietatea S.C. GLISSANDO S.R.L. înscris în CF nr. 400117 Jimbolia, 
nr. topo. 400117. 

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

contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 
- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- S.C. GLISSANDO  S.R.L.. 
 
 

Nr.  163/ 25 Septembrie 2014                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                             Tinei Valentin 
 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „11/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea domnului  Paudics Gheorghe , situat pe str. Vasile Lucaciu 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 6266 din 22.09.2014 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „11/A str. Vasile Lucaciu 
”– pentru imobilul aflat în proprietatea  domnului Paudics Gheorghe, înscris în CF nr. 
404495 Jimbolia, nr. topo. 888, 889 ; 

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 „11/A str. Vasile Lucaciu “– pentru 
imobilul aflat în proprietatea domnului Paudics Gheorghe, înscris în CF nr. 404495 
Jimbolia, nr. topo. 888, 889 . 

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

contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 
- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- Domnului Paudics Gheorghe. 
 
 

Nr.  164/ 25 Septembrie 2014                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                             Tinei Valentin 
 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
ORAŞUL JIMBOLIA 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al  

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

   
 Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 25.09.2014 
 Având în vedere : 

• referatul nr. 6354/19.09.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care 
se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Se mandatează Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului Jimbolia, 
cetăţean român, născut la data de 21.02.1971, la  Jimbolia, jud. Timiş, domicialiat în Jimbolia, 
posesor al C.I. seria  TM , nr. 878017, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 02.02.2011, ca în 
Adunarea Generală din data de 30.10.2014 a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă – Canal Timiş , să aprobe intrarea în Asociaţie a următoarelor 
comune/oraşe:  Cenad, Beba Veche, Dudeştii Vechi, Şandra, Bârna şi Darova şi stabilirea 
cotizaţiilor membrilor pentru anul 2015 . 
  Art. 2. – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
Jimbolia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

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

- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 
 

Nr.  165   din 25 septembrie 2014 
 
                                                                                              Preşedinte de şedinţă 
                                                                                                     Tinei Valentin 
                                             Contrasemnează 
              Secretar 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

 

HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „21/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea domnului  Wagner Francisc Sorin , situat pe str. Ştefan cel 
Mare 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 6427 din 22.09.2014 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „21/A str. Ştefan cel Mare 
”– pentru imobilul aflat în proprietatea  domnului Wagner Francisc Sorin , înscris în CF 
nr. 403220 Jimbolia, nr. topo. 403220 ; 

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 „21/A str. Ştefan cel Mare “– pentru 
imobilul aflat în proprietatea domnului Wagner Francisc Sorin  înscris în CF nr. 403220 
Jimbolia, nr. topo. 403220 . 

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

contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 
- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- Domnului Wagner Francisc Sorin. 
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                                             Tinei Valentin 
 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

 HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6500 din 23.09.2014 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia; 

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

 
 

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

Oraşul Jimbolia, după cum urmează : 
a) Dezlipiri: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 404443 Jimbolia şi identificat cu  
nr. topo. 404443 în suprafaţă de 1.632 mp în două parcele după cum urmează: 
imobil înscris în CF nr. 404586 Jimbolia, nr. topo. 404586 în suprafaţă de 1.561 
mp şi imobil înscris în CF nr. 404585 Jimbolia, nr. topo 404585 în suprafaţă de 
71 mp. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 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. 6507 din  23 .09.2014 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, (Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia). 

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 C – Dotări, se adaugă 2 puncte noi , astfel: 
- punctul 10 – Aparat de electroterapie în valoare în valoare de 20 mii lei , 
-  punctul 11 – Aparat magnetoterapie în valoare de 11 mii lei,  
- rezultând un Total Dotări de 148,96 mii lei, Total Cap. C de 148,96 mii lei, 
-  rezultând un TOTAL GENERAL de 522,96 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 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 25 septembrie 2014 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 

Preşedinte de  şedinţă: d-l Tinei Valentin. 

Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 

Absentează – dl. Kasa Ioan Tiberiu. 

Din partea executivului participă: d-l Niţoi Ionel – secretar și d-l Postelnicu Darius Adrian- primar. 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 330 din 17.09.2014. 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri 

proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statelor de funcţii pe anul 2014 la Primăria oraşului 

Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Asociaţia „Fotbal Club Unirea 

Jimbolia” care va avea ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a Stadionului „Unirea” situat în Jimbolia, str. 

Moţilor, nr. 14. 

5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 9385/24.11.2003 şi radierea dreptului 

de concesiune din CF nr. 404534. 

6. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii ce urmează a fi 

vândute conform Legii nr. 550/2002. 

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării în baza Legii 550/2002, a 

imobilului situate în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, ap. 4. 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “8A” pentru imobilul situat în Jimbolia,  str. Ştefan 

cel Mare, proprietatea S.C. GLISSANDO S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “11A” pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Vasile 

Lucaciu, proprietatea d-lui Paudics Gheorghe. 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al oraşului 

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

Timiş. 

11. Probleme ale comisiilor de specialitate. 

12. Probleme ale Primăriei.  

13. Diverse.  

Plus la ordinea de zi 

 

1.Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal ”21/A ”pentru imobilul aflat în proprietatea 

domnului Wagner Francisc Sorin , situat pe str. Ştefan cel Mare. 

2.Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finaţate integral 

sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2014. 

 

Conform HCL NR. 143 din 12.08.2014 preşedinte de şedinţă este d-l Tinei Valentin. 

D-l Tinei supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Tinei supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Tinei supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 21 august 2014 care se aprobă cu  
unanimitate de voturi.  
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D-l Tinei 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 Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 156 

 

D-l Tinei prezintă referatul privind  rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate 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 Tinei –discuţii în plen, vă rog. 

D-l Ciuciulete - rectificarea aceasta  are legătură cu un punct ulterior de pe ordinea de zi ? 

D-l Postelnicu –  da, este vorba despre  rectficarea listei  de investiţii de la Spital. În funcţie de 
rectificarea bugetară se alocă bani în urma vînzării  spaţiilor  cu destinaţie “cabinete medicale”, 
 iar aceşti bani conform  legii trebuie să ajungă în unităţile spitaliceşti, care stabilesc ce cabinete trebuiesc 
dotate cu aparatură nouă. 

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

HOTĂRÂREA NR. 157 

 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea modificării şi completării 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 Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 158 

 

D-l Tinei prezintă referatul privind  încheierea unui contract de comodat  cu Asociaţia“ FOTBAL 

CLUB UNIREA JIMBOLIA“, ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de sport 

“Unirea“ , str. Calea Moţilor nr. 14-16. 

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- discuţii în plen? 

D-l Postelnicu – un mic amendament, dacă îmi permiteţi. Suntem de acord cu acest proiect de hotărâre, 
dar am dori ca acest contract să fie încheiat doar pe 1 an de zile. Este vorba despre o chestiune ce ţine de 
campionatul intern de fotbal, este o asociație care solicită numele acestei echipe,  iar anul viitor această 
asociaţie  s-ar putea să nu mai fie în divizie, şi ca atare să nu mai aibă nevoie de acest teren. 

D-l Tinei- deci, articolul 2 se modifică, perioada pentru care se încheie contractul va fi de 1 an, şi 
rămâne 30.09.2015. 

D-l Postelnicu – da, contractul să fie încheiat pe 1 an de zile, cu posibilitatea de prelungire. 

D-na Ferescu –  poate titlul pe care îl avem în faţă nu este corect, şi ar trebui  să fie  “atribuirea 
folosinţei gratuite”, şi nu “atribuirea în folosinţă gratuită”. Aş vrea să ştiu dacă acest stadion va fi folosit  
exclusiv  de această asociaţie? 
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D-l Postelnicu – nu. Am discutat cu părţile , pe de o parte cu  Asociaţia” Fotbal Club Unirea Jimbolia”, 
şi pe de altă parte  cu  “Fotbal Club Ceramica” şi  vom negocia orarul de funcţionare , astfel încât să nu mai 
existe suprapuneri la programele de antrenamente. 

Dl. Ciuiulete – aş vrea să ştiu , fiind vorba despre un contract de comodat ,cine va suporta cheltuielile 
de întreţinere: la iluminat, la apă? 

D-l Postelnicu – cine foloseşte acest teren. Aceeași situație exista și la Ceramica, actualmente noi nu 
mai plătim absolut nimic, iar banii pe care îi alocam sunt pentru desfășurarea activităților sportive, și pentru 
întreținerea bazei sportive. 

D-l Gorgan- fiecare asociaţie îşi va plăti utilităţile. Asociaţia ” Fotbal Club Unirea Jimbolia” a început 
săptămâna trecută demersurile pentru contorizarea separată la apă. 

D-l Tinei- haideţi să votăm. Deci articolul 1 rămâne aşa, şi se modifică articolul 2? 

D-l Niţoi- votăm iniţial varianta propusă de executiv , după care trecem la amendemantul propus tot de 
executiv. Propunerea iniţială a fost de 2 ani de zile. Votăm mai întâi această formă, şi dacă aceasta se respinge, 
votăm varianta a 2- a , cea care propune încheierea contractului pe 1 de zile. 

D-l Tinei- deci trebuie să respingem forma întâi şi să adoptăm forma  a doua? 

D-l Postelnicu- să supunem  la vot. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre în forma  iniţală, şi anume încheierea unui contract de 

comodat  cu Asociaţia“ Fotbal Club Unirea Jimbolia “, ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a 

terenului de sport “Unirea“ , str. Calea Moţilor nr. 14-16, pe o perioadă de 2 ani de zile, care se respinge în 

unanimitate. 

D-l Tinei- supune aprobării proiectul de hotărâre propus de executiv , şi anume încheierea unui 
contract de comodat  cu Asociaţia“ Fotbal Club Unirea Jimbolia “, ce va avea ca obiect atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului de sport “Unirea“ , str. Calea Moţilor nr. 14-16, pe o perioadă de 1 an de zile, care se 
aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 159 

 

În acest sens urmează să se modifice proiectul de hotărâre propus iniţial. 

 

D-l Tinei prezintă referatul privind rezilierea  Contractului de concesiune teren nr . 9385 din 

24.11.2003 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi domnul Győrgy Andrei. 
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 160. 

 

D-l Tinei prezintă referatul privind completarea Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii ce 

urmează a fi vândute conform Legii 550/2002. 

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- discuţii în plen? 

D-l Ciuciulete- această listă este întocmită în anul 2002, şi aceste spaţii despre care discutăm sunt 

vîndute. 

D-l Niţoi- întregul imobil de pe strada Tudor Vladimirescu nr. 52 a fost trecut pe lista, dar acea parte 

de spaţiu, acea magazie, s-a aflat  într-un litigiu şi a fost ocupată abuziv de către domnul Potecaru, de 

către Asociaţie. Atunci s-a făcut şi apartamentarea imobilului. S-a solicitat partea stângă să se 

cumpere, şi ca atare s-a vândut. Iniţial au  solicitat şi partea aceea, dar nu au avut bani. 
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D-l Tinei- nu la acest aspect se referă domnul Ciuciulete. Hotărârea spune în felul următor:  

completarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii ce urmează a fi vândute. Un exemplu este 

imobilul de pe str. Republicii nr. 70, spațiul este vândut de mult timp. 

           D-l Postelnicu-  dacă îmi permiteţi , toate spaţiile din listă sunt vândute, noi am completat lista. 

D-l Tinei – nu ar fi fost mai bine să se întocmească o listă nouă? 

D-l Niţoi- Legea 550 vorbeşte despre o completare, nu despre o listă suplimentară. În baza legii 550 s-

a întocmit o singură listă, şi se prevede faptul că primarul poate să completeze lista. Ori acest 

apartament 4 care a rezultat din dezmembrarea succesivă a unui singur imobil a rămas pe dinafară, în 

litigiu de fapt. 

D-l Scrob- atunci la această listă care a fost întocmită din 2002 trebuie trecut la rubrica de observaţii, 

de exemplu : Republicii- contract liber . 

D-l Tinei- dacă veți citi lista veți vedea că la punctul 32 este scris: fără contract. Cum poți să vinzi 

ceva fără contract? 

D-l Niţoi- se putea vinde la licitație. 

D-l Ciuciulete- da, dar este vândut. 

D-l Niţoi- lista a fost întocmită înainte de a se vinde, actualmente tot ce este trecut pe listă este 

vândut.Lista este din 2002, acesta este un adaos la listă, care a intervenit deoarece în momentul 

întocmirii listei exista o întreagă tevatură referitoare la acest apartament. 

D-l Postelnicu- deci, nu este o actualizare a listei, ci o completare. 

D-l Niţoi- este o completare a listei cu apartamentul 4, trei apartamente s-au vândut la două firme,și 

acest apartament 4 a rămas pe dinafară, așa cum am mai spus. Am închiriat acest spațiu, dar nu s-a 

putut ocupa, am fost dați în  judecată ca să se poată ocupa, s-a încheiat contractul în baza unei sentințe 

judecătorești și acum se solicită cumpărarea. 

D-l Postelnicu- și pentru că face obiectul Legii 550, a trebuit să se completeze această listă întocmită 

în 2002.  Nu este o actualizare cu cine a cumpărat în perioada respectivă.  

D-l Tabeica- domnule secretar, partea  unde are biroul domnul Potecaru este vândută? 

D-l Niţoi- cei care au cumparat inițial, respectiv această asociație, le-au mai vândut o dată unor 

persoane fizice. Singurul spațiu care a mai rămas este acest apartment 4. 

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

HOTĂRÂREA NR. 161 

 

D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea vânzării în 

baza Legii 550/2002, a imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, ap. SAD  4. 

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

HOTĂRÂREA NR. 162 

 

           D-l Tinei prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal „18/A” pentru imobilul aflat în 

proprietatea S.C. GLISSANDO S.R.L. , situat pe str. Ştefan cel Mare. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 

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

D-na Ferescu- propun să amânăm adoptarea acestei hotărâri, și  S.C. Glissando să își refacă cererea în 
limba română. 

D-l Scrob- cererea a fost transmisă prin e-mail, problema este că softul cu care a scris S.C. Glissando a 
fost O.K., iar softul cu care a recepționat Primăria nu a fost asemănător, și ca atare pot apărea astfel de 
discrepanțe. Vina este exclusiv a diferențelor de soft. 

D-l Ciofiac- hotărârea se adoptă pe baza referatului Primăriei, nu pe baza cererii întocmite de S.C. 
Glissando. 

 D-l Scrob- amânarea adoptării hotărârii nu are niciun sens, pentru că nu a fost vina S.C. Glissando. 

 D-l Postelnicu- ca și concluzie, există incompatibilități între softuri, și ca atare cererea S.C. Glissando 
apare fără diacritice. 

D-l Tinei-domnule secretar, pe viitor am vrea ca aceste cereri să fie scrise corect în limba română. 

D-l Niţoi- dacă îmi permiteți, procedural acesta nu este un motiv de anulare a cererii. S-a înțeles de 
către executiv, și presupun și de către domnii și doamnele consilieri, ce dorește această societate. Faptul că 
vorbește stâlcit românește, ori că nu s-a întocmit corect cererea, sau așa  cum spunea cel mai sigur domnul 
consilier Scrob este vorba de nepotrivire de softuri, nu reprezintă un motiv întemeiat legal să îi respingem 
cererea sau să îi amânăm cererea. Personal sunt de acord să existe o exprimare corectă , românească și cu 
diacritice. 

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

HOTĂRÂREA NR. 163 

 

 

             D-l Tinei prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal „11/A” pentru imobilul aflat în 

proprietatea domnului  Paudics Gheorghe , situat pe str. Vasile Lucaciu. 
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 164 

 

 

           D-l Tinei prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului 

Local al oraşului Jimbolia în adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 

D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

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

HOTĂRÂREA NR. 165 

 

 

D-l Tinei prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal ”21/A ”pentru imobilul aflat în 

proprietatea domnului Wagner Francisc Sorin , situat pe str. Ştefan cel Mare. 
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 166 
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           D-l Tinei 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 Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 167 

 

 

          D-l Tinei prezintă referatul  privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 

finaţate 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-na Ferescu-o singură nelămurire: unde va fi localizată această sală de kinetoterapie? 

D-l Postelnicu- din câte știu, în incinta spitalului, lângă cabinetul de radiologie. 

D-na Ferescu- din punctul meu de vedere, cel al unui nespecialist, există o legătură  între kinetoterapie 
cu fizioterapie, cine apelează la una dintre aceste proceduri apelează și la cealaltă. 

D-l Postelnicu- aceasta este și ideea. Este unul dintre serviciile plătite de Casa Natională de Asigurări și 
de aceea  vor să dezvolte o astfel de bază de servicii oferite pacienților. După cum știm, situația este destul de 
delicată din punct de vedere al bugetului și a finanțării de către Casă și de către Minister a spitalelor orășenești. 
Urmează să încercăm să nu scăpăm de sub control situația și cred că va trebui, totuși să alocăm mai multe 
fonduri în vederea susținerii activității spitalicești în Jimbolia. În acest sens și managerii, și echipa de 
conducere caută soluții și variante de optimizare a cheltuielilor. 

D-l Ciuciulete- nu știu dacă am  mai precizat acest aspect, dar la secția de radiologie, mi-a spus domnul 
Bozdoc, că ușa prin care se face accesul la  aceste aparate de kinetoterapie și care desparte secția de radiologie 
de cea de kinetoterapie, ar trebui să fie una de plumb. 

D-l Postelnicu- este evident că vor trebui făcute niște modificări. 

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

HOTĂRÂREA NR. 168 

 

 

 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 

Din partea comisiei de urbanism 

D-l Prcsina– aș vrea să sesizez niște aspecte legate de siguranța în trafic, și mă refer aici la intersecția 

străzilor Republicii cu Albinelor, se face acel unghi închis, chiar pe partea cu magazinul. 

D-l Postelnicu- contractul de execuție a lucrării de canalizare dintre Hidro Olt și Aquatim a fost 

reziliat. Noi am primit adrese și le-am transmis tot ceea ce au ei de făcut până să se achite ultimele restanțe , de 

către Aquatim celor de la Hidro Olt. Așteptăm sa finalizeze ei, pentru că sunt obligați să o facă. Aquatim-ul nu 

le va plăti până ce nu au undă verde de la noi, în sensul că s-au rezolvat toate problemele pe care le-am avut cu 

Hidro Olt-ul. În al doilea rând, tocmai pentru că este o intersecție periculoasă, noi am avut discuții și am 

înaintat adrese către Agenția Națională de Drumuri, respectiv Agenția din Timișoara, și anul trecut și anul 

acesta, să aibă în  vedere și dumnealor în bugetul pe anul viitor, sau să ne lase pe noi, și să ne acorde toate  

avizele , fără să ne coste prea mult, să regândim acea intersecție. E un nod al drumului național cu drumurile 

locale la care nu putem interveni noi, decât cu acceptul dumnealor sau pe care trebuie să îl aibă în vedere 

pentru alocarea de resurse  din buget. Într-adevar este un nod destul de periculos, reprezintă intersecția a cinci 

sau șase străzi. S-ar putea face un sens giratoriu. Vom insista pe zona respectivă. 

D-l Prcsina- de asemenea, poate că ar trebui să ne gândim la reglementarea regimului de “ taxi” în 
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orașul Jimbolia. Sunt mulți cetățeni care au nevoie de servicii de taxi și am vazut un nod de funcțiune, de 

lucru, chiar în zona Gării, în fața Bisericii Greco- Catolice. 

D-l Postelnicu- nu am avut astfel de solicitări. Este o profesie “liberală” , ca să spun așa. Ca Primărie 

nu putem angaja astfel de servicii. Dacă solicitarile vin de la cei care doresc să își înființeze firme de taxi sau 

astfel de firme de transport, îi asteptăm cu drag. Mai cu seamă că încercăm să găsim soluții pentru transportul 

în comun, dar se pare, din spusele transportatorilor din Timișoara, că nu este rentabil și de aceea se întâmplă 

acest fenomen, și anume astfel  servicii de “taxi” fără autorizație . Referitor la aspectul pe care îl sesezați, 

trebuie să avem în vedere faptul că există o propunere în Parlament, o reglementare legislativă, pentru 

amendarea cetățenilor care transportă alte persoane decât pe membrii familiilor lor, în vederea stopării acestui 

fenomen. 

D-l Prcsina- vă rog, să luăm în considerare și faptul că pe strada Moților, către fabrica de pâine sunt 

niște gropi. De asemenea pe strada Republicii, între blocuri, există aceeași problemă. 

D-l Postelnicu- vom interveni cu asfalt în acea zonă, chiar în acest an, dar există o problemă cu marii 

transportatori  și cu firmele, în sensul  că orice bitum am pune în acel viraj, mașinile de mare tonaj ar rupe 

inclusiv betonul. Trebuie să ne gândim la o soluție optimă, aceeași situație există și pe segmentele de stradă 

nou făcute de pe strada Spre Nord. 

D-l Prcsina- dar pe această stradă nu au acces astfel de mașini de mare tonaj, eventual câteva 

microbuze. 

D-l Postelnicu-pe strada despre care vorbiți se afla depozitul unei fime de construcții, și ca atare pe 

acel tronson vor circula astfel de mașini. După ce terminăm de asfaltat strada  Avram Iancu, vom interveni și 

în zona respectivă.  

Din partea comisiei cultură-sport 

D-na Ferescu– la comisia cultură-sport nu sunt probleme în mod special, dar aș dori să felicit 

executivul pentru implicarea în  cosmetizarea curții școlii de pe Lorena, și aș dori să le mulțumesc în numele 

copiilor. De asemenea, nu pot să nu remarc apariția locurilor de joacă pentru copii: cel nou de pe strada 

Brâncoveanu, zona blocurilor ANL, și cel îmbunătățit, din fața Primariei, și sperăm să “recidivați”, ca să zic 

așa. 

D-l Postelnicu- sperăm să și țină, măcar cât au garanție, dacă  nu și mai mult. Pe strada Brâncoveanu 

am orientat camera de luat vederi către acel  obiectiv, am mai  montat o lampă pentru iluminat pentru 

prevenirea evenimentelor de genul furturilor sau distrugerilor, evenimente cu care ne-am tot confruntat. Vom 

monta camere de luat vederi acolo unde ne este permis, iar în zonele unde există astfel de camere cu atât mai 

bine. Locul de joacă de pe strada Brâncoveanu nu este finalizat, vom mai monta un gard nu foarte înalt, pentru 

a preveni evenimente neplăcute, de genul fuga copiilor în stradă dacă sunt lăsați nesupravegheați. Vor mai fi 

amplasate astfel de locuri de joacă în zona străzii Porumbeilor, intersecție cu Aleea Cito, în zona strazii 

Republicii: în triunghiul Friedmann despre care vorbea mai devreme domnul consilier Prcsina, la intersecția 

străzilor Slavici cu Enescu, în zona Futok, și în zona blocurilor de pe strada Mărășești nr.39. 

Din partea comisiei sociale 

D-l Bâcă- ar trebui să vedem în ce măsură s-ar putea rezolva problema pământului rezultat în urma 

lucrării de decolmatare și de întreținere a canalelor existente  în extravilan. Cred că ar fi bine să găsim o soluție 

pentru rezolvarea acestei situații, să împrăștiem cumva acest pământ. Părerile sunt împărțite: unii dintre 

agricultori sunt de părere că Primăria trebuie să rezove această problemă, de vreme ce a executat lucrările de 

curățare a acestor canale, alții sunt de acord să plătească  pentru aducerea unui utilaj. Ar fi bine să găsim o 

soluție, este vorba de câteva hectare care se pierd, plus că drumurile sunt foarte greu accesibile. 

D-l Postelnicu- vorbim despre zona dinspre vamă? 

D-l Bâcă- da.Terenul s-a îngustat datorită decolmatării.  

D-l Postelnicu- într-adevăr, în urmă cu ceva ani s-au făcut acele  lucrări de decolmatare,  iar pământul 

a rămas pe margine. Aceleași discuții au existat și atunci, unii au spus că nu sunt deranjați, alții că sunt. Într-

adevăr s-a îngustat drumul, vom vedea în ce masură putem să îl transportăm de acolo. Noi am mizat pe faptul 

că vor mai fi lucrări de construcție și acel pământ poate fi folosit de constructori, mai cu seamă că acest 

pământ poate fi ridicat doar toamna, după ce s-au efectuat lucrările de semănat.Vom vedea ce soluții vom găsi 

pentru rezolvarea acestei probleme. 
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Se trece la Probleme ale Primăriei: 

D-l Toth- clădirea după spital, după Muzeul Dr. Diell, acoperișul pică pe trotuar, pe strada Republicii. 

Este un pericol pentru cei ce trec prin zonă. 

D-l Postelnicu- știm. Dacă țineți minte acum un an sau doi am dat o hotărâre de Consiliu, prin care am 

dorit sa reluâm acea apartamentare, să vindem ce putem către titularul contractului de la acea dată și ce 

rămânea în patrimoniul nostru să îi găsim o destinație. Din păcate acea hotărâre a noastră a fost atacată la 

Prefectură, și după cum i-am sugerat și domnului secretar, trebuie să reluăm procedura și să finalizăm, pentru 

că altfel vom asista la degradarea totală a imobilului. 

D-l Toth- nu este vorba despre Muzeu. 

D-l Postlenicu- este vorba despre clădirea de lîngă Muzeu. Această clădire era dată în folosință 

spitalului, iar la un moment dat era locuință de serviciu. A fost o dispută între vechea conducere a spitalului cu 

actualii chiriași, dar ideea este că am fost obstructionați și nu am mai reușit să finalizăm acea vânzare. 

D-l Toth- problema animalelor de pe stradă, și aici mă refer la animale mari de genul cai, din centrul 

orașului. 

D-l Postlenicu- dacă este vorba de străzile Calea Timișorii și Mihai Eminescu, vreau să vă spun că au 

fost amendate câteva persoane, inclusiv veșnicul Ioniță, care pe lângă aceste amenzi are impozite de câteva mii 

de lei. 

D-l Toth-  s-a dat o lege acum. 

D-l Postelnicu- da,se pot transforma aceste amenzi în zile de lucru, urmează să trecem la executarea 

lor și să vedem exact care este  procedura. 

D-l Meszaros- pistele de biciclete sunt recepționate sau sunt încă  în faza de execuție? 

D-l Postelnicu- nu sunt recepționate. S-a finalizat proiectul tehnic de revizuire al pistelor  pe care îl 

depunem la ADR Vest. În urma discuțiilor cu ADR-ul s-a acceptat o suplimentare a  bugetului pentru că 

trebuiesc regândite pistele, în sensul că ele inițial au fost construite de un metru, dar ca să poată fi utilizabile  

în ambele sensuri de mers, trebuie să fie de cel puțin doi metri. Din această perspectivă am regândit tot ce 

înseamnă pistă și acces de la podețe. Am obținut acceptul ADR-ului de a folosi acești bani, este vorba de o 

economie de 1 milion de euro, în vederea revizuirii proiectului tehnic  și a  reluării lucrărilor cât mai curând 

posibil, după ce parcurgem toate etapele prevăzute de lege. 

D-l Meszaros- mai există o problemă. Drumul din centru este frumos, nimic de zis, dar capetele de pod 

nu sunt bune. Sunt persoane în scaune cu rotile cărora le este greu să urce sau să coboare de pe aceste poduri. 

Nu se poate găsi o soluție? 

D-l Postelnicu- se pot face astfel de retușuri. Am sperat că va începe mai repede lucrarea referitoare la 

modernizarea  centrului pietonal , se poate face și fără un cost suplimentar. Anul trecut când am finalizat, am 

preconizat că anul acesta în primăvară vom face capeții. În primăvară am primit acceptul ADR-ului pentru 

proiectul de reabilitare a centrului civic, inclusiv a Palatului Primăriei și a Școlii Generale. Se pare că acest 

proiect a fost jurizat și a  trecut de procesul de jurizare. În acest sens  am regândit proiectul tehnic și fiind  

vorba de economiile din  Programul Operațional Regional  anterior ,am așteptat să primim finanțarea , dar se 

pare că nici anul acesta nu vom putea demara lucrările. 

          D-l Tinei- legat de aceeași discuție, se modifică și capetele de pod de la intersecțiile străzilor care sunt 

foarte înalte? 

         D-l Postelnicu - vom avea în vedere și acest aspect. 

         D-na Ferescu- tot pentru că a venit toamna și la un moment dat în vară am avut bilanțul de la Peisaj 

Hosta când ni s-a solicitat o mașină de tocat crengi, sau frunze, consider  că a venit momentul, ca în calitate de 

acționari, să achiziționăm o astfel de mașină, sau orice le este dânșilor de folos: un tractoraș, o mașină de 

măturat trotuarele. 

        D-l Postelnicu- cred că avem oferte pentru asemenea utilaje, dar trebuie să vedem și cum stăm cu banii. 

 

        Se trece la  Diverse: 

        D-l Ciuciulete- cred că sistemul de învățământ a pornit cu stângul. Orarul elevilor, de exemplu a celor 

din clasa a VII-a, este foarte încărcat. 

        D-l Tinei- doamna Stănchescu, vă rog să îi explicați domnului Ciuciulete că s-a modificat legea și are 

dreptul să își spună părerea. 
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           D-na Stănchescu- se semnează un contract cu școala. Este un contract cadru, stabilit de Minister, și 

școala poate să intervină, dar la modul general. 

           D-l Ciuciulete- o altă problemă o reprezintă acele camioane cu lemne. Aș vrea să știu dacă nu le putem 

taxa cumva?  

           D-l Postelnicu- nu, nu îi putem taxa legal pentru că nu avem acea Piață de lemne, care potrvit legii 

însumează o serie întreagă  de acte, activități și altele. Ca să nu existe supărari, am amenajat un loc pentru 

vânzarea lemnelor în afara orașului. În cazul în care le-am interzice accesul, tot jimbolienii ar avea de suferit, 

în sensul că ar trebui să meargă la Lovrin să își cumpere lemne. 

           D-l Tabeică- vreau să sesizez iarăși problema referitoare la magazinele unde se vinde alcool. Trebuiesc 

luate măsuri, mai ales acum că a început școala. 

           D-l Postelnicu- am discutat cu cei de la Jandarmerie, și acum așteptăm să vedem ce măsuri s-au luat. Ni 

s-a transmis că domnii jandarmi au amendat unitățile respective, dar și pe cei care consumă în aceste unități 

băuturi alcoolice. 

           D-l Toth- domnule primar, nu se poate lua legătura cu domnul comandant  pentru că de dimineață până 

la prânz, cel puțin în centru, sunt foarte multe mașini parcate în dreptul semnului “ Interzis”, și de asemenea nu 

se pot schimba aceste indicatoare, dacă aparțin de Primărie? 

          D-l Postelnicu- da, trebuie să schimbăm aceste indicatoare pentru că unele dintre ele sunt deterioarate. 

          D-l Gorgan- același lucru l-am discutat cu cei de la Poliție și mai în glumă mai în serios ni s-a propus să 

rezolvăm această problemă cu ajutorul acelor abțibilduri care se lipesc pe parbriz. 

          D-l Postelnicu- am vorbit cu domnul comandant, ținem legătura, vom schimba acele indicatoare și 

poate în felul acesta vor deveni mai vizibile, iar temeiul legal cu atât  mai serios. 

         D-l Gorgan – aș vrea să fac un anunț, în perioada 4-5 octombrie vom organiza, în parteneriat cu Banat 

Ripensis, cu mai multe organizații, evenimentul intitulat “Serbările Toamnei”. Locația va fi pe strada Tudor 

Vladimirescu, în fața Casei de Cultură. Va  fi o scenă amplasată în fața Casei de Cultură, vor fi ansambluri de 

muzică populară, târg internațional de produse agricole, manufacturieri. Veți primi invitațiile în cursul 

săptămânii viitoare. 

         D-l Postelnicu- acest eveniment este organizat în parteneriat și cu “Universitatea de Științe Agricole”. 

Sunt mai multe personalități invitate să participe la acest eveniment, printre care și vicepreședintele 

Parlamentului Ungariei, care își vor face probabil prezența în Jimbolia, la data respectivă. Și dacă tot suntem la 

capitolul invitații, pe data de 27 septembrie vom relua, la insistențele domnului Iles și a locuitorilor din zonă, 

“Ruga Bisericii Catolice” din cartierul Futok. Vom organiza tot în incinta cortului de la Casa de Cultură o 

masă  festivă la prânz, iar seara un bal la care sunteți invitați să participați. 

        D-l Gorgan- mai este un anunț de făcut: începând cu data de 3 octombrie vom intra în campanie 

electorală. Ideea este că vor fi amplasate în oraș banere și afișe electorale. 

 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-l Tinei 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,  

                                                                                       Tinei Valentin 

SECRETAR 

 Niţoi Ionel  




