
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 

 
HOTĂRÂREA 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
 

 D-l Toth Gabor se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni.  
 
 

Nr. 174    din  23 octombrie  2014 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

                                 Toth Gabor 
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 



CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea propunerii de modificare şi completare a structurii organizatorice a 
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia  

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7157 din  16.10.2014 al Serviciului buget contabilitate prin care se propune 

aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 174 alin. (5) al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii şi prevederile Cap. III, pct. 2, lit. c din HG nr. 562/2009 privind aprobarea strategiei de 
descentralizare în sistemul de sănătate; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se aprobă propunerea de modificare şi completare a structurii organizatorice a 

Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează:  
 

A. SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ, în prezent 30 paturi din care: 
- 5 paturi cardiologie 
- 10 paturi neurologie 
- 15 paturi medicină internă 
Devine: SECŢIA DE MEDICIN Ă INTERNĂ , 25 de paturi, din care: 
- 5 paturi cardiologie 
- 5 paturi neurologie 
- 5 paturi medicină internă 
- 10 paturi recuperare medicală ( cu finanţare în regim de cronici-tarif/zi spitalizare). 
B. COMPARTIMENTUL DE PEDIATRIE, în prezent 15 paturi devine COMPARTIMENT DE 

PEDIATRIE cu 10 paturi. 
C. COMPARTIMENTUL DE BOLI CRONICE, în prezent 15 paturi devine SECŢIE DE BOLI 

CRONICE cu 25 de paturi. 
D. COMPARTIMENTUL OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, în prezent 15 paturi din care 5 paturi 

nou născuţi devine COMPARTIMENT OBSTETRIC Ă GINECOLOGIE cu 10 paturi, din 
care 3 paturi nou născuţi, 7 paturi obstetrică-ginecologie, 

E.  SECŢIA DE PNEUMOLOGIE, în prezent 25 de paturi, din care 10 pneumologie, 15 paturi 
Pneumoftiziologie  devine SECŢIA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE cu 30 paturi, din care 25 
de paturi Pneumoftiziologie şi 5 paturi Pneumologie, 

F. SE INTRODUCE : 
- UNITATEA DE TRANSFUZII SANGUINE  în cadrul compartimentului de anestezie şi terapie 

intensivă 
- SERVICIUL DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU 
- SERVICIU DE RECUPERARE MEDICAL Ă , care va deservi atât pacienţii din ambulatoriu 

cât şi pacienţii spitalizaţi. 
- În cadrul ambulatoriului integrat: 
- CABINET DE GASTROENTEROLOGIE 

 
 
 
 
 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; 

- Biroului Social; 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
Nr. 175  din 23 octombrie 2014                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                               Toth Gabor 
     
                             
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7290 din 21.10.2014 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 IV 
VENITURI – TOTAL                              511,00 
1.Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru  
   echilibrarea bugetelor locale     040204 - 41,00   
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate 110202   15,00 
3. Sume defalcate din TVA pentru drumuri    110205   50,00 
4. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206   87,00 
5. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului  
    privat al UAT       390207  100,00  
6. Finanţarea Programului de Dezvoltare Locală   420265  300,00 
CHELTUIELI – TOTAL                    511,00  
1. Autorit ăţi publice       5102              - 19,00 
 - cheltuieli de capital      510271             - 19,00 
2. Alte servicii publice generale     5402   - 31,00 
 - cheltuieli de capital      540271  - 31,00 
3. Dobânzi        5502            - 100,00 
 - dobânzi aferente datoriei publice interne   550230           - 100,00 
4. Învăţământ       6502                 15,00 
 - bunuri şi servicii      650220                15,00 
5. Sănătate        6602    100,00 
 - transferuri curente      660251   100,00 
6. Cultura, recreere şi religie     6702               271,00 
 - cheltuieli de capital      670271   271,00 
7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002               209,00 
 - cheltuieli de capital      700271   209,00 
8. Protecţia mediului                  7402      16,00 
 - bunuri şi servicii      740220     16,00 
9. Transporturi       8402                 50,00 
 - cheltuieli de capital      840271     50,00 
 

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. 



 
Nr.   176     din 23 octombrie 2014         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                    Toth Gabor 

    CONTRASEMNEAZĂ, 
                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 7230 din 20 octombrie 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 1 – Cadastru imobiliar – edilitar + 
bancă de date cu suma de 30 mii lei, se suplimentează punctul 2 – Reabilitarea şi extinderea 
alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia 
agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, judeţul Timiş cu suma 300 mii lei, se reduce punctul 3 – 
Actualizare Plan Urbanistic General cu suma 153 mii lei, rezultând un TOTAL CAP. A de 937,78 
mii lei; 

- La Cap. B – Lucrări noi  se suplimentează punctul 2 – Reabilitare căi de acces şi drumuri  
publice în oraşul Jimbolia cu suma de 50 mii lei, se suplimentează punctul 4 – Reabilitare bază 
sportivă din centrul oraşului cu suma de 181 mii lei, rezultând un TOTAL CAP. B de 980 mii lei; 
- La Cap. C – Dotări  se reduce punctul 1 – Instalaţie mobilă de tratare apă cu suma de 50 mii  
lei, se reduce punctul 2 – Licenţă programe SOFT cu suma de 19 mii lei, se reduce punctul 3 – 
Staţie de comunicare radio cu suma de 25 mii lei, se reduce punctul 4 – Sistem de alarmă Evidenţa 
Persoanelor cu suma de 6 mii lei, se reduce punctul 6 – Interfoane grădiniţă Str. Republicii nr. 21 şi 
Tudor Vladimirescu nr. 71 cu suma de 4 mii lei, rezultând un TOTAL DOT ĂRI de 143 mii lei; 
- La alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 100  
mii lei, se reduce punctul 2 – Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu cu suma de 14 mii lei, 
rezultând un Total Alte cheltuieli de investiţii de 341 mii lei, Total Cap. C  de 484 mii lei  şi  un 
TOTAL GENERAL de 2.401,78 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. 177 din 23 octombrie 2014                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                    Toth Gabor  
 
                                                   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. 7242 din 21 octombrie 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.  
                      IV 
VENITURI-TOTAL               100,00        
      
1.Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltu- 
   ielilor curente din domeniul sănătăţii    431000            100,00   
   
CHELTUIELI-TOTAL               100,00  
1. Învăţământ       651000      0 
 din care: 
 - bunuri şi servicii      651020           -141,87 
 - cheltuieli de capital      651071 141,87 
2.Sănătate        661000        100,00  
 din care: 

- bunuri şi servicii      661020          100,00  
    

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.  178   din 23 octombrie 2014                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Toth Gabor 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 



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. 7282  din  21.10.2014 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 C – Dotări, se reduce punctul 3 - Cardiograf (Spital) cu suma de 8,4 mii lei, se 
adaugă un punct nou 12 – Casetă radiologie cu plăci fosforice (Spital) în valoare de 8,4 mii lei, 
se adaugă un punct nou 13 – Set experimental conductibilitate termică şi electrică a metalelor 
(Învăţământ) în valoare de 21,74 mii lei, se adaugă un punct nou 14 – Trusă de fizică avansaţi 
(Învăţământ în valoare de 10,10 mii lei, se adaugă un punct nou 15 – Set experimental conversia 
energiei electrice în energie mecanică (Învăţământ) în valoare de 12, 92 mii lei, se adaugă un 
punct nou 16 – Echipament alimentare şi distribuţie reţea electrică casnică (Învăţământ) în 
valoare de 36,59 mii lei, se adaugă un punct nou 17 – Echipamente şi sisteme electromecanice 
(Învăţământ) în valoare de 39,25 mii lei, se adaugă un punct nou 18 – Stand pentru studiul 
protecţiilor (Învăţământ) în valoare de 5,72 mii lei, se adaugă un punct nou 19 – Sistem pentru 
detecţia obiectelor-senzori ( Învăţământ) în valoare de 15,55 mii lei, rezultând un Total Dotări 
de 290,83 mii lei, Total Cap. C de 290,83 mii lei şi  un TOTAL GENERAL de 664,83 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. 
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia 

 
 

Nr. 179 din 23 octombrie  2014            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   
                                   Toth Gabor 
    
          CONTRASEMNEAZĂ , 
         SECRETAR 
                                                                Niţoi Ionel  
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 

trimestrul III al anului 2014 
 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7320 din 22.10.2014 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III 
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 III 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. 
 
 

 
       Nr.  180  din 23 octombrie 2014        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Toth Gabor    
          

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

                    SECRETAR, 
                                            Niţoi Ionel                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 III 
al anului 2014 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7321 din 23.10.2014 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 III 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 III 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. 
 
 

 
Nr.  181  din 23 octombrie 2014                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                 Toth Gabor 
    
          

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

                    SECRETAR, 
                                            Niţoi Ionel                  
        
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre vânzare, 
ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 7217 din 
20.10.2013 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului 
de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii nr. 
112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului 
de evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi 
nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în CF 
400262, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi vândut 
proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de 

eval.întoc-mit de 
SC 

SAUROCAD 
SRL 

Supraf. 
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp) 

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. 
vânzare 

(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără TVA 

1. Bogdan 
Lumini ţa 
şi Bogdan 

Florin 
Sorin 

Str. 
Corneliu 

Coposu nr. 
24 

400262 4433, 
4434 

09.10.2014 290 371 9.630 

   
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 

 
    Nr.  182  din 23 octombrie 2014                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Toth Gabor 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 



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. Corneliu Coposu, nr. 24 

 
 

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

referatul nr. 6632 din 20.10.2014  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în 
baza cererii numiţilor Bogdan Luminiţa şi Bogdan Florin Sorin, în calitate de proprietari ai 
locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Corneliu Copusu, nr. 24 
şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 371 mp cu preţul 
de 9.630 lei (5,90 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD” 
SRL, la data de 09.10.2014, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după 
atribuirea gratuită a suprafeţei de 290 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 
153/21.08.2014. 

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 Bogdan Luminiţa şi 
Bogdan Florin Sorin a suprafeţei de 371 mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF 
400262, cu nr. topo 4433, 4434 din Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24. 

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 9.630 lei,   (5,90 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD SRL, la data de 
09.10.2014. 

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

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

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Serviciului  administraţie publică locală ; 
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Bogdan Luminiţa şi Bogdan Florn Sorin 

  
Nr. 183 din 23 octombrie 2014                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Toth Gabor 
          
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                                      Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării a două 
parcele de teren situate în Jimbolia, str. Recoltei, nr. 16,  pentru construire locuinţe 
proprietate personală 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4725/20.10.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
două parcele de teren situate în Jimbolia, str. Recoltei, nr. 16,  pentru construire  locuinţe 
proprietate personală; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de  455 mp din 
terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Recoltei, nr. 16, înscris în CF nr. 404051 
Jimbolia, cad. 4393/1  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării  

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de  300 mp din 
terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Recoltei, nr. 16, înscris în CF nr. 404534 
Jimbolia, cad. 4393/2,  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Art. 3.  - Terenurile menţionate la art. 1 şi 2 sunt situate în intravilan, sunt libere de 
sarcini, nu au fost revendicate de foştii proprietari. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- OCPI  

 
Nr.  184   din 23 octombrie  2014                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Toth Gabor 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  



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

 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

oraşul Jimbolia, str. Cloşca, nr. 2, cuprins în C.F. nr.  402202, topo. nr. 4242, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7096 din 15.10.2014 al Serviciului impozite şi taxe locale  
prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 

oraşul Jimbolia, str. Cloşca, nr. 2, cuprins în C.F. nr.  402202, topo. nr. 4242, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Dragomir Nae şi  
Dragomir Gica, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Cloşca, nr. 2, cuprins 

în C.F. nr.  402202, topo. nr. 4242, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 256 
mp. 

 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 72 mp curte va plăti în continuare chirie 
sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- D-nei Dragomir Gica şi d-lui Dragomir Nae. 

 
Nr. 185 din  23 octombrie 2014                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                               

                                                                            Toth Gabor 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 

 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

oraşul Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 29, cuprins în C.F. nr.  404550, topo. nr. 1317, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7098 din 15.10.2014 al Serviciului impozite şi taxe locale  
prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 

oraşul Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 29, cuprins în C.F. nr.  404550, topo. nr. 1317, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Stoian Susana şi  
Stoian Maur, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 29, 

cuprins în C.F. nr.  4045502, topo. nr. 1317, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă 
de 186 mp. 

  
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- D-nei Stoian Susana şi d-lui Stoian Maur. 

 
Nr.  186  din  23 octombrie 2014                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    

                                                                            Toth Gabor 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
de modificare şi completare a art. 1 alin. (1)al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 

221/22.11 2007 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str.Griviţei nr.1, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7164 din 16.10.2014 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale  
prin care se solicită modificarea şi completarea art 1 al Hotărârii Consiliului Local 

Jimbolia nr. 221/22.11 2007 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str.Griviţei nr.1, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1  – Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului  
Local Jimbolia nr. 221/22.11 2007 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului 

aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Griviţei nr.1, cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor BIRIBOACĂ ANA, 
BIRIBOACĂ VIOREL şi BIRIBOACĂ VIORICA  a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia, str. Griviţei nr. 1 în suprafaţă de 458 mp., cuprins în C.F.nr. 2013, nr.topo. 4838 care 
au  cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995.” 

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 şi asistenţă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-nei Biriboacă Ana, D-lui Biriboacă Viorel şi D-nei Biriboacă Viorica 

Jimbolia, str.Griviţei nr.1, 
  
 

Nr.  187  din 23 octombrie   2014                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             
                       Toth Gabor  
                                                    

                                CONTRASEMNEZĂ, 
                   SECRETAR, 
                    Ionel Niţoi 
  

 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
de  modificare a art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 24.07.2014  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7093 din 15.10.2014 al Serviciului Urbanism prin care se propune 

modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 24.07.2014; 
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.  

134 din 24.07.2014, 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. 3211 Jimbolia, nr. top. 4913/1/1/1/2 pentru  
construirea recepţiei  necesară ofertei de cazare 
- 450 mp teren, cuprins în CF nr. 3211 Jimbolia, 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 

 
Nr.  188   din 23 octombrie  2014     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                Toth Gabor 

    
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 1.561 mp din  terenul  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 404586 
Jimbolia, nr. topo 404586, pentru amenajare plantaţie de pomi şi spaţii verzi 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1036/20.10.2014 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 1.561 mp din  terenul  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 404586 Jimbolia, 
nr. topo 404586, pentru amenajare plantaţie de pomi şi spaţii verzi; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 1.561 mp din  
terenul  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 404586 Jimbolia, nr. topo 404586, pentru 
amenajare plantaţie de pomi şi spaţii verzi. 

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

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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 23 octombrie 2014 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Toth Gabor. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează – d-l Scrob. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar şi d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia – d-na manager Cîrlig Daniela, d-l director medical 

Ferdean Nicolae. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 373 din 15.10.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Dr. 
Karl Diel Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 2014. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
5. 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. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul III al anului 
2014. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2014. 
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului - diferenţă ce aparţine de locuinţa 
cumpărată în baza Legii 112/1995, str. Corneliu Coposu, nr. 24. 
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului - diferenţă ce aparţine de locuinţa 
situată în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24. 
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului  înscris în CF 
nr. 404051, topo. 4393/1 în suprafaţă de 455 mp şi a terenului înscris în CF nr. 404534, topo. 4393/2 în 
suprafaţă de 300 mp, din Jimbolia, str. Recoltei, nr. 16, pentru construire locuinţe proprietate personală. 
11. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Cloşca, nr. 2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 
12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 29, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 221 din 
22.11.2007 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imibilului situat în jimbolia, str. Griviţei, 
nr. 1, cumpărat în baza Lefgii nr. 112/1995. 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 134 din 
24.07.2014 privind modificarea HCL nr. 106/2004 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. 
15. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
16. Probleme ale Primăriei.  
17. Diverse.                  

 
 



 2 

Plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de 
1.561 mp din  terenul  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 404586 Jimbolia, nr. topo 404586, pentru 
amenajare plantaţie de pomi şi spaţii verzi. 

Conform HCL NR. 174 din 23.10.2014 preşedinte de şedinţă este d-l Toth Gabor. 
D-l Toth supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Toth supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 25 septembrie 2014 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 07 octombrie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea propunerii de modificar e a structurii 
organizatorice a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.  

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac 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-şoara Cîrlig – cine nu îl cunoaşte deja, vi-l prezint pe d-l doctor Ferdean Nicolae, care este, din 01 

octombrie,  noul director medical al spitalului.  
D-l Toth – îl felicităm pe d-l doctor pentru noua funcţie şi îi dorim mult succes. 
D-şoara Cîrli g – aşa cum vă spuneam lunile trecute, am gândit împreună cu colegii mei, o structură 

organizatorică care să ne avantajeze din punct de vedere financiar şi nu numai, pentru anul viitor. Am făcut şi 
o simulare de calcul privind sumele care vor putea fi absorbite de la casă prin contractul care se va încheia în 
2015, în cazul în care condiţiile de contractare sunt aceleaşi. Ceea ce am gândit este creşterea numărului de 
paturi în regim de cronici, de spitalizare de zi. Intenţionăm să creştem numărul de paturi din compartimentul 
de cronici de la 15 la 25 şi la fel la compartimentul TBC să-l readucem la numărul de 25 paturi cât a fost acum 
4 ani. Acum 4 ani ne confruntam cu o problemă de finanţare pe posturile de cronici, iar acum rolurile s-au 
inversat. Din păcate trebuie să ne adaptăm acestor modificări şi să adaptăm structura organizatorică ca atare. 
Pentru a suplimenta aceste paturi vom face câteva modificări la celelalte secţii, iar modificările au fost făcute 
strict pentru a eficientiza gradul de ocupare al paturilor la fiecare secţie. Ca şi noutate vom introduce câteva 
servicii medicale noi – serviciul de recuperare medicală care a început să prindă contur, intenţionăm 
deschiderea unui cabinet de gastroenterologie în cadrul ambulatoriului integrat, înfiinţarea unui serviciu de 
îngrijiri la domiciliu. Astfel, secţia de medicină internă care în prezent are 30 de paturi va rămâne cu 25 paturi 
(10 paturi recuperare medicală, 5 paturi medicină internă, 5 paturi cardiologie şi 5 paturi neurologie). 
Compartimentul de pediatrie care în prezentare are 15 paturi va rămâne cu 10 paturi. Compartimentul de boli 
cronice care în prezent are 15 paturi devine secţie de boli cronice cu 25 de paturi. Compartimentul de 
obstetrică - ginecologie îşi va reduce numărul de paturi la 7 paturi de ginecologie şi 3 paturi de nou născuţi. 
Secţia de pneumologie se va transforma în secţia de pneumoftiziologie având 25 paturi pneumoftiziologie şi 5 
paturi pneumologie. Unitatea de transfuzii sanguine este obligatoriu să o introducem în cadrul 
compartimentului A.T.I. conform unui ordin de ministru. Serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu va fi un 
serviciu nou, serviciul de recuperare medicală va funcţiona atât pe ambulatoriu cât şi pe spital. Mai dorim să 
introducem în cadrul ambulatoriului cabinetul de gastroenterologie. Aceasta este forma de funcţionare pe care 
o propunem pentru anul viitor. Dacă va fi aprobată de dumneavoastră o vom supune avizării DSP-ului şi 
ulterior Ministerului Sănătăţii, iar cu noul contract cu Casa din 2015 va intra în vigoare. 

D-l Prcsina – aş vrea să ne spuneţi ce aveţi în vedere prin serviciul de îngrijiri la domiciliu? Nu mai 
vine omul la spital? Va fi îngrijit la domiciliu? Cine va ţine evidenţa personalului care lucrează în cadrul 
acestui serviciu? 

D-şoara Cîrlig – cele 2 posturi pe care le-am prevăzut vor fi ocupate de personalul existent în spital. 
Vom angaja sub forma de cumul de funcţii şi va fi plătit cu ora. Dacă va începe activitatea acestui serviciu 
preconizăm că vor fi angrenate 6 asistente, cu timp parţial de muncă pe cele 2 posturi, iar beneficiile pe care ni 
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le-ar aduce acest serviciu vi le va explica d-l director. 
D-l Ferdean – o să vă explic ce înseamnă de fapt acest serviciu. Sunt mulţi pacienţi care necesită 

îngrijiri fie legate de o procedură chirurgicală, fie necesită îngrijiri minore. De obicei, acest lucru nu se face 
pentru că o cere pacientul, ci se dictează de către medic. Să presupunem că am operat un şold. Nu este rentabil 
să ţinem pacientul în spital 3 săptămâni până este perfect recuperat. Când starea lui de sănătate permite, putem 
să îl trimitem acasă. Dar el nu se poate pansa şi atunci detaşăm pe unul din asistenţi care va merge la 
domiciliul pacientului şi va face nişte proceduri indicate de mine, nu ce doreşte el şi când doreşte el. Este un 
lucru bine stabilit: pansament la 2 zile, eventuale tratamente care nu necesită competenţa medicului. Este 
vorba de nişte îngrijiri uşoare sau medii care se pot face doar la îndrumarea medicilor. Nu este un serviciu de 
asistenţă socială. Este o prelungire a spitalului pentru eficientizarea cost/beneficiu. 

D-l Prcsina – la spital erau multe posturi blocate. Ce se întâmplă cu ele? 
D-şoara Cîrlig  – din cele 24 de posturi blocate şi care nu pot fi ocupate prin concurs pentru că au fost 

vacantate înainte de anul 2013, am putea disloca 3 pe care să le transformăm şi să le utilizăm în cadrul 
structurilor nou create. În momentul în care vom avea structura aprobată vom definii clar statul de funcţii şi 
numărul de posturi. 

D-l Prcsina – în urma unul control al angajaţilor unei firme s-au depistat câteva cazuri cu probleme la 
plămâni. Poate ar trebui un serviciu gratuit pentru depistarea bolilor. 

D-şoara Cîrlig – ceea ce spuneţi dumneavoastră ţine de prevenţie. Noi nu suntem instituţie socială. 
Totul se rezumă la partea financiară. Trebuie să prestăm servicii care sunt plătite şi nu ne axăm pe servicii care 
să fie plătite de populaţie, ci pe cele care sunt plătite de casă. Ceea ce spuneţi ţine de prevenţie. Dacă oamenii 
ar fi conştienţi şi s-ar prezenta la medicul de familie măcar o data pe an pentru investigaţii complete, s-ar evita 
multe probleme de genul acesta. Mai ales pe programul TBC care are o linie de finanţare foarte clară şi 
suficientă ca şi fonduri. 

D-l Ferdean – s-a înţeles greşit ce înseamnă îngrijiri la domiciliu. Spitalele reprezintă elementul 
secundar în patologia populaţiei. Nu suntem elementul primar. Acesta este medicul de familie. Noi discutăm 
de vindecarea unor patologii deja definite. Îngrijirile la domiciliu de care discutăm noi, sunt îngrijiri pentru 
patologii concrete, indicate de medic la ieşirea din spital. Noi nu vom face îngrijiri la domiciliu unei persoane 
în vârstă care nu se poate deplasa. De asta se ocupă medicul de familie. 

D-şoara Cîrlig  – acest serviciu de îngrijiri la domiciliu l-am gândit după cazurile cu care ne 
confruntăm în spital. Avem foarte mulţi pacienţi care stau în spital doar pentru o perfuzie pe zi. Acest lucru 
atrage costuri indirecte suplimentare. În felul acesta putem disloca o asistentă care să se ducă să îi administreze 
acea perfuzie la indicaţia medicului. 

D-l Ciuciulete - compartimentul de boli cronice, prin mărirea numărului de paturi, nu înfluenţează 
activitatea medicilor? Nu este prea mult pentru d-na doctor Stanciu care este peste tot? Numai hârtiile care 
trebuie să le faci pentru un singur tratament sunt foarte multe. La serviciul de recuperare medicală, când se vor 
angaja asistenţi medicali, să aveţi în vedere că în Timişoara este o şcoală postliceală de 3 ani în care se 
pregătesc asistenţi medicali pentru balneofizioterapie. Cred că tinerii ar fi doritori. 

D-şoara Cîrlig – d-na doctor Stanciu va lucra cu d-şoara doctor Achim şi avem în vedere angajarea 
unui nou medic de medicină internă. Pentru toate structurile nou înfiinţate am găsit personal. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 175 
 

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

HOTĂRÂREA NR. 176 
 

D-l Toth  prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul local 
pentru anul 2014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
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D-l Ciofiac 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 – se suplimentează cu 300 mii lei lucrarea de Reabilitare canalizare Clarii Vii şi se reduce 

PUG-ul cu 153 mii lei. Am vrea lămuriri. 
D-l Postelnicu – PUG-ul este în litigiu, nu vom mai putea cheltui banii alocaţi până la sfârşitul anului. 

Asta este procedura, ce nu se cheltuie până la sfârşitul anului se adaugă la alte cheltuieli. Cei 300 de mii sunt 
de la Consiliul Judeţean şi sunt cu destinaţie specială pentru acea lucrare. Este o lucrare care e începută de 
mult şi care se face pe bucăţi. Este vorba de acea aducţiune de canalizare către staţia de epurare Jimbolia, dar 
până când va fi gata se face mecanizat. Este un proiect început pe O.G. 7.  

D-l Prcsina – dacă merg la serviciul de urbanism bănuiesc că pot să văd tot proiectul cu toate etapele. 
Ce străzi ne propunem să reabilităm cu cei 50 mii lei? Şi suma de 181 mii lei pentru Reabilitare bază sportivă 
în centrul oraşului mi se pare foarte mare. 
 D-l Postelnicu – e vorba de un proiect la care lucrăm de jumătate de an. Reabilitarea constă în 
demolarea aproape în întregime a tot ce există. Ca să obţinem avizul pe rezistenţă pregătirea suprafeţei ne 
costă 50 mii de euro, fără tartan, tartanul ar fi încă 40 mii de euro. Acesta este preţul materialelor dacă vrem să 
facem cum trebuie. 

D-l Prcsina – se suplimentează Studii şi proiecte cu 100 mii lei, în ce constă aceste studii şi proiecte? 
D-l Postelnicu – toate proiectele pe care le-am elaborat şi depus (Reabilitare bază sportivă, Revizuirea 

proiectului tehnic la Centrul Civic, Reabilitare drumuri etc.). 
D-l Toth – unde se va contrui terenul de baschet? 
D-l Postelnicu – lângă sala mică de sport. 
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 177 
 

D-l Toth  prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 

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

HOTĂRÂREA NR. 178 
 

D-l Toth prezintă referatul privind  modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul 
institu ţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac 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 – referatul de la liceu nu este redactat corect, “laboratarului” în loc de laboratorului, 

“Jonsons” în loc de Johnson. Am discutat cu d-l director de la liceu despre acest laborator. Când am auzit că 
suma sponsorizată de către Johnson Controls Jimbolia a fost prea mică pentru a face un laborator… Mă 
gândesc totuşi, chiar nu au fost de ajuns banii aceia din sponsorizări? A fost o sumă destul de mare. Văd că se 
cer nişte lucrări în cadrul laboratorului.  

D-l Postelnicu – ei modifică lista de investiţii pentru a include cei 40 mii de euro în buget. Primaria a 
alocat fonduri şi am reparat acea clădire în care urmează să funcţioneze acest atelier. Din spusele d-lui 
director, în astfel de ateliere dotările pot fi în valoare de până la 1 mil de euro. Suma este consistentă, dar 
depinde ce ne dorim.  

D-l Prcsina – părerea mea personală ca şi cetăţean, ca şi tată, sistemul de învăţământ face nişte 
investiţii, nu contează că sunt bani de la bugetul local sau de la Johnsos Controls. Întrebarea mea de bază este 
care e eficienţa acestor investiţii? Adică iau şi dotez, degeaba dotez dacă nu are cine să îi înveţe pe elevi, sau 
dacă în momentul în care vreau să angajez copii care au terminat acest liceu, eu văd că sunt la pământ cu 



 5 

cunoştinţele de bază. Pentru că angajez şi la un moment dat, tot eu ca firmă, învestesc să îi aduc la un nivel 
minim care ar fi trebuit să fie în clasa a XII-a. Întrebarea mea este, pentru ce dau amar de bani? Eu îţi dau ţie 
aceşti bani, ce faci cu aceşti bani, îi foloseşti în mod justificativ, ai o anumită eficienţă, sau eşti doar bucuros 
că ai primit acesţi bani? 

D-l Postelnicu – aveţi perfectă dreptate, mai ales că aţi deschis acest subiect cu gradul de 
promovabilitate de la bacalaureat. Şi dacă ştiţi bine, această investiţie tocmai în acest context survine, că 
inclusiv industria din oraş încearcă să-şi pregătească viitorii angajaţi şi nu trebuie ca aceşti viitor angajaţi ai 
oricărei societăţi din Jimbolia să aibă bacalaureatul, dacă încet, încet revenim la acele şcoli profesionale. Şi în 
acest context Johnson Controls vrea să investească să aducă acea linie din fabrică în atelierele şcolii unde să îţi 
pregătească elevii, după care, probabil vor face practică în fabrica respectivă şi să califice tinerii încă de pe 
băncile şcoli.  

D-l Niţoi – investiţiile în învăţământ sunt pe termen lung, la fel ca şi în sănătate. Trebuie să avem 
răbdare. 

D-l Prcsina – suntem conştienţi că nu vor ieşi mai deştepţi pentru că au laboratorul respectiv. Acesta 
este pentru a avea o anumită tangenţă cu practica. 

D-l Ciuciulete – sunt 2 probleme distincte. Indiferent dacă sunt bani din sponsorizări sau din bugetul 
local, obligatoriu trebuie să treacă prin şedinţă de consiliu pentru că se modifică lista de investiţii. Pe cealaltă 
parte, problema este personalul. Laboratoarele sunt bine dotate, dar ar trebui ca oamenii din fabrică să 
instruiască copii. La ora actuală nu putem avea pretenţii de la profesori să ştie ce se lucrează la firma 
dumneavoastră. Deci trebuie lucrat la personalul educativ şi asupra disciplinei în această unitate. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 179 
 

D-l Toth prezintă referatul privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe 
trimestrul III al anului 2014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac 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  – vreau lămuriri din partea executivului. La capitolul cheltuieli: Întreţinere grădini publice, 

parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement – avem credite bugetare iniţiale 1.862 mii, trimestriale 
cumulate 1.662 mii, plăţi efectuate 695 mii, angajamente legale de plată 966 mii. Aş vrea să ne lămuriţi ce 
reprezintă sumele. De ce avem angajamente mai mari decât plăţi efectuate. 

D-l Postelnicu – dacă ai contracte pe care nu le-ai achitat în integralitatea lor, nu ai angajamente mai 
mari decât ai plătit? 

D-l Tinei – uitaţi-vă la procent. 
D-l Postelnicu – poate sunt contracte pe care le achiţi la anul. Sau sunt contracte pe care prestatorul nu 

le duce la bun sfârşit şi nu le vei mai achita. 
D-l Tinei – şi atunci nu rămâne balast pentru bugetul din 2015? 
D-l Postelnicu – nu rămâne. Dacă sunt lucrări neexecutate nu le plăteşti. Nu avem arierate în afară de 

campus şi de AFM cu care suntem în litigiu.  Nu văd balastul acela despre care vorbim. Nici bugetul nu ne este 
aşa potrivnic încât să avem aşa previziuni sumbre. Cu linia de credit am terminat. 

D-l Tinei  – la Dobânzi avem 310 mii şi am plătit numai 130 mii. Angajamente de plată 109 mii. De 
ce? Cheltuieli cu agricultura – 56 mii.. Ce reprezintă? Primăria face agricultură? 

D-na Călina – la capitolul dobânzi - bugetul este făcut pe 240 mii. În prima perioadă a anului am avut 
şi linia de finanţare. Puteam să o prelungim până la sfârşitul anului, trebuia să estimez toate dobânzile pe care 
le puteam plăti. Am încheiat linia de finanţare în 30 iunie şi nu mai avem de plată. Dar pentru că bugetul  a 
fost prognozat pentru tot anul au fost puse aceste credite de 310 mii în total. La rectificare se scot din buget 
100 mii pentru că nu mai sunt necesare credite pentru achitare dobânzi. La agricultură intră sera. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 180 
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D-l Toth  prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul III al anului 2 014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac 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 – este greşită data referatului. Presupune că este vorba de luna a 10-a.  
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 181 
 

D-l Toth  prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a terenului - diferenţă ce 
aparţine de locuinţa cumpărată în baza Legii 112/1995, str. Corneliu Coposu, nr. 24. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Meszaros – îl rog pe d-l secretar  să îşi aducă aminte că noi pe baza asta am avut deja probleme. 

Este logic şi conform legii să dăm acest teren? 
D-l Niţoi – este. 
D-l Meszaros – să nu ne trezim iar cu proces. 
D-l Niţoi – nu pe acest subiect am avut proces. Există legea 112 care permite să se atribuie gratuit 

terenul aferent în baza unei schiţe făcute de specialişti, iar diferenţa o vindem sau rămâne în chirie. 
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 182 
 

D-l Toth prezintă referatul privind  vânzarea fără licitaţie publică a terenului - diferenţă ce 
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 24. 

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

HOTĂRÂREA NR. 183 
 

D-l Toth  prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
terenului  înscris în CF nr. 404051, topo. 4393/1 în suprafaţă de 455 mp şi a terenului înscris în CF nr. 
404534, topo. 4393/2 în suprafaţă de 300 mp, din Jimbolia, str. Recoltei, nr. 16, pentru construire 
locuinţe proprietate personală. 

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

HOTĂRÂREA NR. 184 
 

D-l Toth prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Cloşca, nr. 2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 . 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR. 185 
 

D-l Toth prezintă referatul privind  trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str. Cloşca, nr. 2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 186 
 
D-l Toth prezintă referatul privind  modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 

221 din 22.11.2007 privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imibilului situat în 
jimbolia, str. Grivi ţei, nr. 1, cumpărat în baza Lefgii nr. 112/1995. 

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

HOTĂRÂREA NR. 187 
 
D-l Toth prezintă referatul privind modificarea art. 1 al Hot ărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 

134 din 24.07.2014 privind modificarea HCL nr. 106/2004 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 ora şul Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac 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 Kasa – am căzut de acord că tot ce vom concesiona de acum înainte, vom stipula în contract 

obligativitatea celui care concesionează ca, în 2 ani să înfiinţeze obiectivul pentru care a solicitat 
concesionarea. Sper că nu uităm lucrul acesta. 

D-l Niţoi – este clauză în contract, nu am uitat. 
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 188 
 
D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

concesionării, a suprafeţei de 1.561 mp din  terenul  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 404586 
Jimbolia, nr. topo 404586, pentru amenajare plantaţie de pomi şi spaţii verzi. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac 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 – noi nu putem să amenajăm şi să plantăm pomi pe acesată suprafaţă? Trebuie să  o 

scoatem la licitaţie publică?  
D-l Postelnicu – a fost solicitată această suprafaţă. Am verificat CF-urile. În PUG apare spaţii verzi, şi 

acum scoatem la licitaţie pentru concesionare. 
D-l Toth – pe acest teren se cară moloz, nu ştiu cum se vor planta pomi. 
D-l Postelnicu – se va aduce la nivel, se vor face lucrările menţionate.  
D-l Prcsina – dacă am o solicitare şi vreau să iau la licitaţie un teren în oraşul Jimbolia, este posibil să 

mi se aprobe? 
D-l Postelnicu – da, dacă terenul se poate concesiona. Şi nu ştiu dacă dumneavoastră veţi câştiga 
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licitaţia. 
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o abţinere (d-na 

Ferescu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 189 

 
 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Prcsina – am avut o rugăminte în ultima şedinţă, să vedem ce facem la intersecţia str. Republicii 

cu str. Albinelor, este foarte mult moloz. 
D-l Toth – pe str. Spre Nord, între BCR şi blocuri este un indicator de interziz 1,5 tone. Nici măcar un 

microbus încărcat nu are voie. 
D-l Postelnicu – o să verificăm. 
D-l Toth – cei de la evidenţa persoanelor, cred că sunt suficienţi ca să încaseze ei taxa pentru buletin, 

să nu se mai plimbe oamenii dintr-un colţ în altul al oraşului pentru 10 lei. 
D-l Postelnicu – nu au voie să lucreze cu bani. O să verificăm, dar nu cred ca o să fie posibil. 
D-l Kasa – a dat roade discuţia cu cei de la Poliţia oraşului Jimbolia, Poliţia de frontieră şi Jandarmerie 

în ceea ce priveşte paza câmpului? 
D-l Postelnicu – urma să facem un grafic de colaborare. Dar acest lucru nu se mai face deoarece am 

constatat că nici agricultorii nu sunt foarte uniţi, unii lasă să se culeagă după combine. 
D-l Kasa – fiecare agricultor spune că nu lasă, iar cei care culeg spun că îi lasă agricultorii.  
D-l Gorgan – d-l Trişcău s-a angajat să ia măsuri pentru interzicerea căruţelor pe drumurile naţionale, 

iar d-l Lascu s-a angajat să îşi mobilizeze colegii să nu se mai permită accesul căruţelor pe câmp. 
D-l Tinei  – PIDU s-a terminat? Mă interesează asfaltarea pe str. Gh. Doja, e recepţionată? Urma să 

facem nişte corecţii la execuţie. 
D-l Postelnicu – nu este recepţionat nimic pe PIDU. Sunt recepţionate proiectele de iluminat stradal şi 

camerele de supraveghere. 
Din partea comisiei de învăţământ 
D-na Ferescu – legat de terenul de sport din curtea şcolii de pe Enescu? 
D-l Postelnicu – nu o să se mai facă anul acesta din lipsă de fonduri, mai ales dacă vrem să îl facem 

cum trebuie. Am ales să facem anul acesta terenul din centru şi anul viitor vom face terenul din curtea şcolii 
din Futok. 

D-l Gorgan – am crezut că în 80 mii de Euro vom reuşi să rezolvăm cele 2 terenuri, dar din păcate, 
niciun inginer nu ne va da avizul pe asemenea lucrări.  

Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Postelnicu – aşteptăm avizarea revizuirii la PIDU. Cu campusul ducem lupte mari cu ADR-ul. Am 

depus documentaţia, dar ne tot solicită documente. Am menţionat că, dacă mai tărăgănăm mult cu birocraţia, 
nu o să mai fim de acord să semnăm contractul de finanţare, pentru că proiectul trebuie finalizat până la 
sfârşitul anului 2015. Nu mai angajăm alte cheltuieli dacă nu avem siguranţa că se va semna contractul de 
finanţare. 

D-l Meszaros – nu am fost împotriva campusului. Noi am simţit că oare se termină sau nu se termină? 
Dacă nu reuşim să terminăm nu are rost să cheltuim nişte bani. În Locul Târgului, în fiecare noapte se 
întrerupe curentul. Să stăm de vorbă cu cei de la Enel. 

Se trece la Diverse 
D-l Tinei – în urma discuţiilor cu cetăţenii a rezultat o problemă cu maşinile staţionate pe pistele de 

biciclete. Cum veţi rezola această problemă. 
D-l Postelnicu – după ce se finalizează proiectul şi se recepţionează pistele, vom adopta o hotărâre de 

consiliu în acest sens. 
D-l Tinei – sâmbătă este Ziua Armatei. Organizăm ceva oficial? 
D-l Postelnicu – nu am discutat despre acest lucru, nu avem nicio solicitare. 
D-l  Prcsina – parcarea pe spaţiile verzi este permisă sau interzisă? Daca da, haideţi să facem o razie 

prin oraş şi să urmărim acest lucru. Fac referire în special la străzile unde se pot parca maşinile regulamentar. 
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D-l Corneanu – revin la problema câinilor vagabonzi din zona gării. 
D-l Postelnicu – cheltuim o grămadă de bani cu câinii, dar şi oamenii sunt de vină. Nu vine nimeni să 

reclame nimic. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Toth 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,  
                                                                                        Toth Gabor 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  




