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

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 6480/1 din 14.11.2014 a serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi 
completării organigramei şi statelor de funcţii pentru anul 2014 ale activităţilor finanţate 
de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate; 
         Având în vedere Avizul nr. 44892/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici; 
         Ţinând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, a Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi a HG nr. 
118/2014; 

Având în vedere art. 107 alin. (1) lit. a şi alin (3) din Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

funcţii ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru 
anul 2014,  conform anexelor 1-6 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea continuării proiectului „Elaborarea unui management durabil al 
infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-Română” 
acronim ESUWATER, nr. HURO/1101/102/1.3.2. şi a chltuielilor legate de proiect 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul 7641 din 04.11.2014 al Serviciului Administraţie publică, Integrare 

Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune prelungirea proiectului 
„Elaborarea unui management durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în 
regiunea de frontieră Ungaro-Română” acronim ESUWATER, nr. 
HURO/1101/102/1.3.2. şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect;   
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a şi alin.(6) lit. a pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se aprobă continuarea proiectului „Elaborarea unui management durabil 

al infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-Română”, 
acronim ESUWATER, nr. HURO/1101/102/1.3.2., cu activitatea adiţională EXTINDEREA 
REŢELEI DE CANALE PENTRU EVACUAREA APELOR PLUVIALE ÎN 
JIMBOLIA: IULIU MANIU – SPRE NORD, în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2012, până în data 
de 30.06.2015. 
   Art. 2.  – Se aprobă valoarea totală a activităţii adiţionale a proiectului 
„ESUWATER” HURO/1101/102/1.3.2., în cuantum de 133.845,28 euro. 

Art. 3.  – Se  aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Oraşul Jimbolia, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuieilor neeligibile ale proiectului în valoare de 13.147,00 
euro, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 2.676,91 euro. 
  Art. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
în condiţii optime a proiectului prelungit cu activitatea adiţională EXTINDEREA RE ŢELEI 
DE CANALE PENTRU EVACUAREA APELOR PLUVIALE ÎN JIMBO LIA: IULIU 
MANIU – SPRE NORD se vor asigura din bugetul propriu al UAT Oraşul Jimbolia. 
  Art. 5.  – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului  
în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor din FEDR. 
  Art. 6. – Se împuterniceşte primarul oraşului Jimbolia, d-l Postelnicu Darius Adrian, 
pentru a semna toate actele necesare şi actul adiţional la contractul de finanţare în numele 
UAT Oraşul Jimbolia. 
  Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a 
Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş; 

– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2015 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8005 din 19 noiembrie 2014 prin care se 

propune aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 
2015; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art. 1.  – Se aprobă Agenda cultural – sportivă  a oraşului 

Jimbolia pe anul 2015,  conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
 

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

HOTĂRÂREA 
privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” 

din oraşul Jimbolia, pe anul 2014 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Având în vedere  referatul nr. 7888 din 13 noiembrie 2014  al 

serviciului urbanism, prin care se propune acordarea diplomelor la concursul 
„Cea mai frumoasă casă” din oraşul Jimbolia, pe anul 2014; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acordă diplomele pentru „Cea mai frumoasă casă”, pe 

anul 2014, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

                ADRESA  
           (STRADA, NR) 

 PROPRIETAR 
 

LOCUL 
OBŢINUT 

1. Lorena, 22 Hoţa Holger 1 
2. Ştefan cel Mare, 21/A Wagner Francis Sorin 2 
3. Theodor Aman, 24/A Moraru Irina 3 

 
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; 
- celor prevăzuţi la art.1 
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind prelungirea  contractului de concesiune nr. 5156 din 10.04.2007 
încheiat între ORAŞUL JIMBOLIA şi S.C. RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A.  

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 7887 din 13.11.2014 al Serviciului  Urbanism prin  
care se propune prelungirea contractului de concesiune încheiat între ORAŞUL 
JIMBOLIA şi S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciile de 
salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia; 

Având în vedere art. 7 din contractul de concesiune nr. 5156 din  
10.04.2007; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi  
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi 
actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă  prelungirea Contractului de concesiune nr. 5156  
din 10.04.2007 încheiat între ORAŞUL JIMBOLIA şi S.C. RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A., pe o perioadă de 4 ani, până la data de 31.05.2019. 
  

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 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; 
- Cetăţenilor prin afişare; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind modificarea Contractului de închiriere solarii  nr. 1863 din 06.03.2013 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere solicitarea nr. 25/13.11.2014 a S.C. BDG DARIS AGRO 

S.R.L. de modificare a naturii juridice a contractului de închiriere în „contract de 
concesiune”; 

Văzând referatul nr. 7911 din 18.11.2014 al Serviciului Urbanism prin care se 
propune modificarea contractului de închiriere nr. 1863 din 06.03.2013, în sensul 
numirii acestuia „contract de concesiune”, iar termenul de „chirie” să se înlocuiască cu 
cel de „redevenţă”; 

Având în vedere că la încheierea contractului de închiriere au fost respectate 
prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată; 

Având în vedere că, prin plata redevenţei se compensează încetarea plăţii 
chiriei; 

Ţinând cont de prevederile art. 1609 alin. 1 din Codul Civil; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, 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 contractului de închiriere nr. 1863 din 

06.03.2013 în sensul că acesta se va numi „contract de concesiune”, iar termenul de 
„chirie” se va înlocui cu acela de „redevenţă”, toate celelalte clauze, astfel cum au fost 
modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2014, rămân neschimbate. 

Art. 2.  – Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, se va întocmi un 
contract care să preia, alături de clauzele ce se menţin neschimbate, termenii prevăzuţi 
a se modifica în articolul de mai sus şi care va înlocui contractul nr. 1863 din 
06.03.2013, astfel cum a fost modificat.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. BDG DARIS AGRO S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
de abrogare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 171 din 22.10.2009 
privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a terenului situat în Jimbolia, str. 
Vasile Alecsandri nr.1 (parcela b) 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.7984 din 18.11.2014 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 171 din 22.10.2009 privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri nr.1 
(parcela b); 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 171 din  

22.10.2009 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Jimbolia, str. 
Vasile Alecsandri nr.1 (parcela b), înscris în CF Jimbolia nr. 400792, topo. 
10824/824/1. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- D/nei Pintilie Rozalia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 



CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Clubul de Fotbal Marcel 
Baban a Stadionului „Thierjung Arpad” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8015/19.11.2014 al Serviciului APL, IE, RI, RP prin care se 

propune darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Clubul de Fotbal Marcel Baban a 
Stadionului Thierjung Arpad prin încheierea unui contract de comodat, pentru o 
perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii la solicitarea comodatarului; 

Având în vedere prevederile art. 2146 - 2157 din Codul Civil; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi „d”, alin. (5) lit.”a”, alin. (6) lit. 

„a”, pct. „6”, art. 124 şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Clubul de Fotbal 

Marcel Baban, a Stadionului „Thierjung Arpad”, situat în Jimbolia, str. Spre 
Lenauheim, nr. 9, judeţul Timiş. 

Art. 2. - Darea în folosinţă gratuită se va face în baza contractului de comodat, 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea 
prelungirii, la solicitarea comodatarului. 

Art. 3.  – Cu data prezentei Hotărârile Consiliului Local Jimbolia nr. 171 din 
21.09.2006, nr. 95 din 23.10.2008 şi nr. 182 din 20.09.2012 se abrogă. 

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; 
- Asociaţiei Clubul de Fotbal Marcel Baban. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia cu  Asociaţia Clubul de Fotbal Marcel 
Baban în vederea susţinerii unor activităţi sportive 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Având în vedere solicitarea Asociaţia Clubul de Fotbal Marcel Baban prin care  
solicită sprijin financiar pentru a putea desfăşura o activitate competiţională corespunzătoare; 

Văzând referatul nr. 8016 din 19.11.2014 al Serviciului APL, IE, RU, RP prin care se 
propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia cu Asociaţia Clubul de Fotbal Marcel Baban şi 
aprobarea contractului de asociere; 

În conformitate cu prevederile art. 69 al Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului,  
actualizată; 

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007 - privind aprobarea Normelor  
financiare pentru activitatea sportivă; 
            Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată; 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”b” şi „e”, alin. (6) lit. „a” pct. 5 şi 6, alin. 
(7) lit. „a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi 
actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă asocierea Oraşului Jimbolia cu  Asociaţia Clubul de Fotbal Marcel  
Baban în vederea susţinerii unor activităţi sportive, pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea 
prelungirii la cererea Asociaţiei Clubul de Fotbal Marcel Baban . 

Art. 2 . – Se aprobă Contractul de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi Asociaţia  
Clubul de Fotbal Marcel Baban, prevăzut în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3 . Cu data prezentei Hotărârile Consiliului Local Jimbolia nr. 51 din 29.03.2007, 
nr. 85 din 23.10.2008 şi nr. 182 din 20.09.2012 se abrogă. 
 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 , integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice ; 

- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane; 
- Asociaţia Clubul de Fotbal Marcel Baban 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZENI 
IOAN aflat în stare de insolvabilitate 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7881 din 12 noiembrie 2014 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului SZENI IOAN cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr.2, care a decedat în anul 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului SZENI IOAN, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, care a decedat în anul 2014. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GHILE 
FLORE aflat în stare de insolvabilitate 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7880 din 12 noiembrie 2014 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului GHILE FLORE cu ultimul domiciliu 
în Jimbolia, str. Calea Kikindei, nr. 13, care a decedat în anul 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului GHILE FLORE, cu ultimul domiciliu 
în Jimbolia, str. Calea Kikindei, nr. 13, care a decedat în anul 2014. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 58, cuprins în 
C.F. nr.  404568, topo. nr. 4119, 4120, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7971 din 18.11.2014 al Serviciului impozite şi taxe 
locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 58, cuprins în C.F. nr.  404568, topo. nr. 4119, 4120 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului Ştefan  

Ionel a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 58, cuprins în 
C.F. nr.  404568, topo. nr. 4119, 4120 cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 63 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 181 mp curte şi 1.000 mp grădină va 
plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 

- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- D-lui  Ştefan Ionel. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27, ap. 2, 
cuprins în C.F. nr.  400617-C1-U3, topo. nr. 1368/II, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7972 din 18.11.2014 al Serviciului impozite şi taxe 
locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 400617-C1-U3, topo. 
nr. 1368/II 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 numitei Mititeanu  

Eugenia (căsătorită  Joos) a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Spre 
Nord, nr. 27, ap. 2, cuprins în C.F. nr.  400617-C1-U3, topo. nr. 1368/II cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 402 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 325 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 Mititeanu Eugenia (căsătorită  Joos). 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Pro Şcoala Jimbolia, a 
Sălii în suprafaţă de 39,68 mp, etaj 1, din incinta Şcolii Gimnaziale 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, cu destinaţia de sediu 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7385/18.11.2014 al Serviciului APL, IE, RI, RP prin  

care se propune darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Pro Şcoala Jimbolia, a Sălii în 
suprafaţă de 39,68 mp, etaj 1, din incinta Şcolii Gimnaziale Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 81, cu destinaţia de sediu; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi „d”, alin. (5) lit.”a”, alin. (6) lit. 
„a”, pct. „3”, art. 124 şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Se aprobă darea în folosinţă Asociaţiei Pro Şcoala Jimbolia, a  

Sălii în suprafaţă de 39,68 mp, etaj 1, identificată conform schiţei anexate, din incinta 
Şcolii Gimnaziale Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, cu destinaţia de sediu. 

Art. 2.  - Darea în folosinţă se va face în baza unui contract de comodat, pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru 
imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM 
S.A. Timişoara 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8033/19.11.2014 al Serviciului  Impozite şi 
taxe  

locale prin care se propune încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de 
5 ani, începând cu 01.12.2014, pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, 
nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 
14, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi art. 124 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Se aprobă încheierea unui contract de comodat pe o 

perioadă de 5 ani, începând cu 01.12.2014, pentru imobilul situat în Jimbolia, str. 
Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 20 noiembrie 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 17. 
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-na director contabil 

Buciuman Adriana. 
Din partea Asociaţiei „Clubul de fotbal Marcel Baban” – d-l Marcel Baban – preşedinte. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 373 din 15.10.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul III al anului 
2014. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii la Primăria 
oraşului Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării proiectului “Elaborarea unui management durabil 
al infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-Română, acronim 
“ESUWATER”, HURO/1101/102/1.3.2., şi a cheltuielilor legate de proiect. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pentru anul 2015. 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă din oraşul 

Jimbolia”, pe anul 2014. 
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat cu SC RETIM ECOLOGIC 

SERVICE SA pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 1863 din 06.03.2013. 
8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Jimbolia, 

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, CF 400792, topo. 10824-824/1 (parcela B). 
9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţa gratuită a Stadionului „Thierjung Arpad” Asociaţiei 

„Clubul de fotbal Marcel Baban”. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii Oraşului Jimbolia cu  Asociaţia „Clubul de fotbal 

Marcel Baban” pentru susţinerea unor activităţi sportive. 
11. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZENI IOAN, aflat în stare de 

insolvabilitate. 
12. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GHILE FLORE, aflat în stare de 

insolvabilitate. 
13. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 

Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 58, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 
14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 

Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27, ap. 2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de 

S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia. 
16. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
17. Probleme ale Primăriei.  
18. Diverse.  
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Plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Pro Şcoala Jimbolia, a Sălii în suprafaţă 
de 39,68 mp, etaj 1, din incinta Şcolii Gimnaziale Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, cu destinaţia de 
sediu. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 
 

 
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 23 octombrie 2014 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 30 octombrie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 11 noiembrie 2014 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Toth – la primul punct de pe ordinea de zi dau cuvântul conducerii spitalului să ne facă o scurtă 

prezentare a raportului de activitate pe primele 9 luni la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-na Buciuman – voi face o scurtă prezentare a situaţiei financiare a spitalului la 9 luni. Total 

venituri realizate în această perioadă sunt de 6.039.982 lei, din care, pe surse de venit: din contractul cu 
Casa – 5.341.684 lei (reprezintă 88% din total venituri), din surse proprii (servicii medicale la cerere) – 
90.273 lei, din casarea bunurilor propuse şi aprobate spre casare – 13.775 lei, din valorificarea produselor 
obţinute din gospodăria anexă – 41.342 lei şi venituri din alte servicii prestate – 10.901 lei. S-au mai realizat 
venituri de la Direcţia sanitară publică în valoare de 169.439 lei şi din donaţii atât în lei de 25.250 lei, cât şi 
în bunuri materiale în valoare de 51.318 lei. O contribuţie importantă a fost alocarea de la bugetul local a 
sumei de 296.000 lei. 

Totalul cheltuielilor realizate pe 9 luni au fost în sumă de 6.671.835 lei, din care: cheltuielile cu 
salariile – 4.008.521 lei (reprezintă 60% din cheltuieli), cheltuieli materiale – 2.147.951 lei şi cheltuieli de 
capital de 515.363 lei. La finele celor 9 luni am înregistrat un deficit, respectiv cheltuielile au depăşit 
veniturile realizate, de 631.853 lei. Acest deficit realizat provine din Trim I în sumă de 297.256 lei, Trim II 
de 210.389 lei şi Trim III de 124.208 lei. 

În legătură cu situaţia fluxului de trezorerie, la începutul anului am avut în contul curent de la 
Trezorerie 340.076 lei şi o donaţie, într-un cont de donaţii de 176.000 lei ( a fost utilizată în întregime pe 
reparaţile capitale de la secţia de interne). 

Încasările totale au fost de 5.826.437 lei, iar plăţile totale efectuate au fost de 6.036.105 lei. Soldul 
(numerarul aflat în contul curent la Trezorerie la 30.09.2014) a fost de 130.408 lei. 

Din totalul plăţilor, s-au efectuat plăţi cu salariile de 3.986.748 lei, cheltuieli materiale de 1.860.256 
lei, din care 250.000 lei finanţare de la bugetul local. S-au plătit burse rezindenţilor de 11.370 lei şi s-au 
făcut cheltuieli cu investiţiile de 177.731 lei, din care 46.000 lei finanţare de la bugetul local. 

În legătură cu aceste plăţi la investiţii vreau să vă prezint că obiectivele care au fost finanţate 
(reparaţii capitale la acoperiş bloc alimentar şi radiologie), au costat 57.651 lei, din care 46.000 lei bani 
alocaţi de la bugetul local şi 11.629 lei din venituri proprii. Deasemenea a fost realizată o reţea de 
alimentare cu oxigen de 79.980 lei (venituri proprii), s-au achiziţionat 3 aparate medicale: un rezectoscop în 
valoare de 25.250 lei (donaţie), un electrocardiograf în valoare de 10.788 lei (venituri proprii) şi un aplicator 
de clipuri în valoare de 4.062 lei (venituri proprii). 

La sfârşitul Trim III am înregistrat datorii faţă de furnizori de 511.496 lei, din care restanţe, dar sub 
90 zile (nu sunt arierate) de 137.771 lei. Deasemenea am avut clienţie de încasat de 514.224 lei (servicii 
medicale facturate către Casa de Asigurări de Sănătate). 
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D-l Ciuciulete – nu am întrebări legate de materialul prezentat. Sunt nişte probleme care trebuie 
avute în vedere pentru anul viitor. Urmează acreditarea spitalului, care presupune nişte bani. Întâmplător am 
urmărit o emisiune la TV, Spitalul de Urgenţă Judeţean din Arad, nu a primit acreditare pentru că are igrasie 
clădirea. Probabil această acreditare nu presupune doar cum arată clădirea, cât şi cum se desfăşoară actul 
medical în sine. Mai sunt câteva locuri în spitalul din Jimbolia, la care mai trebuie lucrat, la secţia de cronici 
şi exteriorul la secţia de chirurgie. Mai am o întrebare: există personal în spital care ştie să folosească 
aparatele 4D? 

D-şoara Cîrlig  – este vorba de aparatele de la ginecologie. Sunt folosite de d-na dr. Uţă şi de d-l dr. 
Bonţe. 

D-l Ciuciulete – cât de rentabilă e secţia de ginecologie? Care sunt cheltuielile ei, având în vedere că 
sunt angajaţi 5 medici la această secţie? 

D-şoara Cîrlig  – ginecologia este o poveste fără sfârşit. Ne-am dorit să creştem gradul de 
competenţă  şi am reuşit acest lucru. Problema naşterilor este una mai delicată. Naşterile sunt în scădere 
drastică faţă de anul trecut. La 30.09.2013 aveam înregistrate 108 naşteri, iar la 30.09.2014 erau înregistrate 
60 naşteri. Din acestea, jumătate au reprezentat naşteri prin cezariană. Există o prevedere legislativă care 
limitează destul de mult avântul medicilor. Este vorba despre faptul că, la nivelul gradului de spital unde 
este încadrat spitalul din Jimbolia(gradul IV), după programul normal de lucru se interzic naşterile pe cale 
naturală şi implicit cele prin cezariană. Conform protocoalelor naşterea trebuie să fie asistată de medici de 
specialitate anestezie şi terapie intensivă şi medicul pediatru. Cum noi nu avem gardă de ATI şi nici gardă 
de ginecologie permanentă, este clar că naşterile spontane sunt greu de planificat în timpul programului de 
lucru. Pe partea de naşteri prin cezariană, ele merg programate şi nu este nicio problemă. Încă avem 
probleme de adresabilitate pe partea de ginecologie. Numărul pacientelor a crescut, facem tot ce se poate. 
Nu este o secţie profitabilă, este o secţie pe deficit. 

D-l Ciuciulete – mi se pare mult să fie 5 medici la ginecologie. 
D-şoara Cîrlig – funcţionali sunt 3 medici, 2 medici sunt scoşi din uz. Nu avem nicio pârghie să îi 

eliberăm de contract. 
D-l Ciuciulete – măcar să facă de gardă. 
D-şoara Cîrlig  – acesta a fost motivul pentru care au fost trimişi în ambulator, pentru incompetenţă. 
D-l Toth – să daţi mai mare atenţie la reabilitarea bucătăriei. 
D-şoara Cîrlig – acum se lucrează la pavilionul de fizioterapie şi ulterior vom începe lucrările la 

bucătărie. 
D-l Toth – dacă nu mai aveţi întrebări, mulţumim conducerii spitalului pentru prezenţă şi pentru 

lămuriri. 
 
D-l Toth prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de 

funcţii la Prim ăria oraşului 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 Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 196 
 

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea continuării proiectului “Elaborarea unui 
management durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-
Română, acronim “ESUWATER”, HURO/1101/102/1.3.2., şi a cheltuielilor legate de proiect. 

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. 197 
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D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural-sporti ve a oraşului Jimbolia 

pentru anul 2015. 
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 – mi se pare că sumele sunt aruncate, nu sunt calculate. 
D-l Postelnicu – am estimat sumele, este o previziune. Pe parcursul anului se vor putea face 

rectificări de la o activitate la alta. Sunt estimate şi sponsorizările. 
D-l Ciuciulete – s-au prevăzut aceste sume ca să poată fi prinse în buget. 
D-l Tinei – la şedinţa comisiei s-a discutat să plecăm pe bugetul viitor cu executatul de anul trecut şi 

atunci s-a cerut, pentru fiecare proiect, să vină responsabilul de proiect cu documente justificative. Să ştim şi 
noi la 11 luni, fiecare activitate, cine a răspuns de proiect  şi cât s-a cheltuit cu documente justificative. Şi, 
după ce am văzut bugetarea pe 2014, să luăm iniţialele de plecare pe 2015 închisul pe 2014, plus 
evenimentele ulterioare care nu au fost în 2014. 

D-l Ciuciulete – se poate vedea în buget cât s-a cheltuit la fiecare activitate. 
D-l Tinei – fiecare responsabil de proiect trebuie să ştie cât s-a cheltuit. 
D-l Postelnicu – nu se dau banii unui SRL, banii se plătesc prin trezorerie. 
D-l Tinei – sponsorizările nu trec prin trezorerie. 
D-l Postelnicu – şi sponsorizările trec tot prin trezorerie. 
D-l Bâcă – în contractul de sponsorizare scrie clar pentru ce activităţi se dau banii. 
D-l Postelnicu – solicităm să mai introducem o activitate pe care am omis-o. În 2015 sunt 140 de ani 

de la înfiiţarea formaţiei de pompieri din Jimbolia. 
D-l Prcsina – ar fi trebuit să fie o coloană cu cât s-a cheltuit anul acesta şi cât preconizăm că o să 

avem nevoie anul viitor. 
D-l Niţoi – sunt subiectiv şi sper să nu mi-o luaţi în nume de rău, dar împlinirea a 140 de ani de la 

funcţionarea neîntreruptă a pompierilor în Jimbolia este un eveniment local de mare importanţă. Nu este 
vorba numai de pompieri şi de rolul lor în comunitate, este vorba de voluntariat. 

D-l Tinei – nu vrem să scoatem evenimente din agendă, dar să facem transparenţă decizională, noi nu 
dăm banul propriu, dăm bani publici. Nu suntem împotrivă să facem cetăţenilor din Jimbolia evenimente. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 198 
 

D-l Toth prezintă referatul privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă 
din oraşul Jimbolia”, pe 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-na Ferescu – câştigătorii să fie invitaţi la ceremonia de premiere. Ştim că anul trecut au fost 

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

HOTĂRÂREA NR. 199 
 

D-l Toth prezintă referatul privind prelungirea contractului de concesiune încheiat cu SC 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului 
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.  
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D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi pentru şi o abţinere (d-l 
Ciofiac) şi se  adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 200 
 

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea modific ării contractului de închiriere nr. 1863 
din 06.03.2013. 

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 – de ce modificăm contractul de închiriere în contract de concesiune, de ce complicăm 

lucrurile? De ce nu anulăm contractul de închiriere şi deschidem un nou contract de concesiune? De ce 
schimbăm nişte termini în cadrul contractului? Am înţeles care este “backgroundul” acestei cereri. 

D-l Postelnicu – trebuia făcută o nouă licitaţie pentru concesionare dacă anulam contractul de 
închiriere şi se pierdea prea mult timp. 

D-l Niţoi – m-am consultat cu serviciul de contencios al Prefecturii. Schimbăm doar nişte termeni, nu 
şi condiţiile contractuale. Codul Civil, prin instituţia ”novaţiei” permite acest lucru. 

Având în vedere că la încheierea contractului de închiriere au fost respectate prevederile art 123 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, în sensul că închirierea s-a făcut prin licitaţie publică, 
este permisă această modificare de termeni. După cum a spus d-l Primar, dacă anulam contractul de 
închiriere trebuia să reluăm procedura de licitaţie şi dura prea mult. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 201 
 

D-l Toth prezintă referatul retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în 
Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, CF 400792, topo. 10824-824/1 (parcela B). 

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. 202 
 

D-l Toth prezintă referatul privind darea în folosinţa gratuită a Stadionului „Thierjung 
Arpad” Asociaţiei „Clubul de fotbal Marcel Baban”. 

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 Baban – în primul rând vreau să vă mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o de-a lungul 

timpului, de când am început această activitate a copiilor. Poate nu toată lumea ştie, am început această 
activitate în 2005, când nu se desfăşura pe plan local nicio activitate fotbalistică. Am încercat să sprijin copii 
să facă sport şi să nu stea în faţa calculatorului. Din 2005 până în 2008 am dus singur această activitate. Din 
2008 am încheiat un contract de asociere cu Consiliul Local prin care am fost sprijinit atât financiar cât şi cu 
cele două stadioane. În prezent contractele nu mai sunt în vigoare. Am depus cereri pentru încheierea unor 
noi contracte, unul de comodat pentru stadionul Arpad Thierjung şi unul pentru sprijin financiar. Sper să fiţi 
în continuare de acord să sprijiniţi acest proiect. În acest proiect sunt implicaţi aproximativ 200 copii, din 
care 90% sunt din Jimbolia, 10% de pe sate. 

D-l Ciuciulete – în prima lună din trimestrul următor să veniţi cu deviz de cheltuieli pentru trimestrul 
trecut. Este firesc să ştim şi noi cum se cheltuie banii de la bugetul local, să nu existe suspiciuni. 

D-l Postelnicu – în contract este prevăzută obligativitatea din partea Asociaţiei de a depune 
documente justificativ. Nu se va dobloca următoarea tranşă până nu se aprobă aceste documente. 

D-l Kasa – de fiecare dată când vine vorba de subiecte de dat bani, nu ratez să nu spun câte ceva. Eu 
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sunt poate puţin mai dedicat la problemele care vizează educaţia. Educaţia prin sport a tinerilor este un 
subiect care, în mod normal, nu necesită o dezbatere, ci este o obligaţie a fiecărei comunităţi. Copii mici, de 
4-5 ani, care încep o activitate sportivă, merg pe un gazon, sunt într-un colectiv, învaţă să dea şi să 
primească, în adevăratul sens al cuvântului şi din suflet, învaţă să împartă o prietenie cu un alt colectiv. 
Acestea sunt caracteristici care se dezvoltă doar prin munca în coletiv a tinerilor. Educaţia care începe şi prin 
sport este piatra de temelie care stă la baza caracterului oamenilor care ajung la vârsta noastră şi trebuie să 
fie orientaţi spre o comunitate. Cine ia în derâdere sau uşor această temă greşeşte amarnic. Educaţia tinerilor 
prin sport este modelul prezent peste tot. Partea dificil ă a acestului aspect este partea financiară. Întotdeauna 
o comunitate va avea probleme când trebuie să susţină financiar educaţia prin sport a tinerilor. Nu facem 
suficient pentru integrarea copiilor în viaţa ce urmează prin sport. Spun asta ca şi fost elev, părinte şi 
consilier. La capitolul de a avea 100, 150, 200 de copii în Şcoala de fotbal este un gest nobil. El ne ia din 
munca noastră. Dacă cineva crede că poate să facă mai bine lucrul acesta să spună. Eu vă spun ca banii pe 
care îi dăm nu au cum să ajungă. Cheltuielile sunt aproape duble. Eu voi rămâne pentru sprijinirea celor care 
fac ceva pentru toţi tinerii din Jimbolia. Nu este o sumă mare dacă ne gândim la bugetul total, şi este o sumă 
mare dacă ne gândim că sertarele sunt goale. Dar trebuie să găsim modalitatea să facem în aşa fel încât 
şcoala de fotbal să continue. Rog toţi consilierii să îţi găseasc timp să meargă la baza sportivă să vadă copii 
făcând sport şi să analizaţi în funcţie de ce se întâmplă acolo. Reţinerea pe care am văzut-o la dumneavoastră 
este pentru că confundaţi mizeria din fotbalul românesc cu ideea educaţională pe care noi o ridicăm aici. 

D-l Tinei – d-le Baban, dacă vă dăm bani publici din bugetul local, de ce mai taxaţi şi părinţii? 
Această problemă s-a ridicat la şedinţele comisiilor. 

D-l Baban – Este vorba de grupa de 4-5-6 ani la care părinţii au venit cu iniţiativa să suporte o parte 
din cheltuielile cu antrenorul, ca acesta să vină de mai multe ori să facă mişcare cu copii. A fost alegerea 
părinţilor. Am explicat că nu sunt bani pentru a plătii un antrenor, nu vine nimeni pe gratis. La celelalte 
grupe se plătesc carnete, vize anuale, vize medicale, competiţii, echipamente, sunt costuri foarte mari. Din 
cele 6 grupe, grupa de 4-5-6 ani, este singura grupă la care contribuie şi părinţii. 

D-l Tinei – cât aveţi evidenţiat în contabilitate drepturi de coproprietate pentru Pap? 
D-l Baban – dintr-o generaţie au plecat 12 copii la primele 2 eşaloane, şi 14 copii la loturile 

naţionale. Aşa ceva nu a mai avut Jimbolia niciodată. Aceşti copii au beneficiat de o parte din spijinul 
dumneavoastră. Acum reprezintă oraşul cu cinste. Orice copil pleacă de la un club şi are valoare, se reţin 
nişte procente în continuare. Când el va pleca de la Clubul Politehnica se reţin 20% din procentele de 
transfer ale jucătorului. Acele 20% întră în Asociaţia Clubul de fotbal, care vor fi folosiţi mai departe în 
acest proiect. 

D-l Tinei – de ce nu daţi dezlegare de cărţi verzi la jucătorii care vor să plece şi la altă formaţie? 
D-l Baban – la început, cei din Clubul Unirea au spus că merg doar cu jucători care nu fac parte din 

clubul  meu. Acum eu nu sunt de acord să plece cei în care am investit. 
D-l Scrob – d-l Baban trebuie să respecte contractul, să aducă documente justificative. 
D-l Prcsina – de când funcţionează această asociaţie în oraşul Jimbolia? 
D-l Baban – din 2005. 
D-l Prcsina – până acum nu v-a întrebat nimeni cum cheltuiţi banii? Dumneavoastră când spuneţi că 

aveţi nevoie de 200.000 lei anual vă faceţi un buget? Dacă îl aveţi să veniţi cu un memoriu în care să spuneţi 
de ce sume aveţi nevoie pentru a funcţiona. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 203 
 

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea  asocierii Oraşului Jimbolia cu  Asociaţia 
„Clubul de fotbal Marcel Baban” pentru susţinerea unor activităţi sportive. 

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 14 voturi pentru şi trei abţineri (d-l 

Tinei, d-l Prcsina şi d-na Stanchescu) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 204 
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D-l Toth prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SZENI IOAN, 

aflat în stare de insolvabilitate. 
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. 205 
 

D-l Toth prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului GHILE FLORE, 
aflat în stare de insolvabilitate. 

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. 206 
 

D-l Toth prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Ion Vidu, nr. 58, 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. 207 
 
D-l Toth prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 

imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 27, ap. 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. 208 
 
D-l Toth prezintă referatul privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de 

salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Ciofiac prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care nu avizează proiectul de hotărâre.  
D-l Ciuciulete – în comisia de urbanism s-a propus amânarea acestui punct, pentru că în solicitarea 

SC Retim nu este justificată creşterea cu 24% a preţului. Să solicităm o justificare detaliată. 
D-l Postelnicu – se pare că, acest Masterplan al deşeurilor, care trebuia să vină în sprijinul cetăţenilor 

şi societăţilor, a îngreunat situaţia şi a crescut preţul de transport al deşeurilor. 
D-l Meszaros – trebuie să ne aşteptăm, la creşteri de preţuri în toate domeniile. 
D-l Toth supune aprobării amânarea proiectului de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere (d-l Ciofiac). 
 



 8 

D-l Toth prezintă referatul privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Pro Şcoala Jimbolia, a 
Sălii în suprafaţă de 39,68 mp, etaj 1, din incinta Şcolii Gimnaziale Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 81, cu destinaţia de sediu. 

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. 209 
 

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru 
imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

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-na Ferescu – sub ce contract au funcţionat din 02.08.2014 până acum? 
D-l Niţoi – cererile de prelungire de contracte se fac de către persoanele interesate. Probabil au 

scăpat din vedere acest lucru odată cu schimbarea conducerii punctului de lucru din Jimbolia. Nu putem să 
dăm retroactiv. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 210 

 
Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Postelnicu – avem o solicitare din partea Rotaract Jimbolia să le punem la dispoziţie o suprafaţă 

de teren din parcul central pentru a amplasa mai multe aparate de fitness, gimnastică pentru mişcare în aer 
liber. Au obţinut o sponsorizare, dar trebuie să facă dovada unui spaţiu. Solicită un acord de principiu. 

D-l Toth – din punctul meu de vedere ar fi mai indicat în parcul de la gară. 
D-l Postelnicu – au solicitat în parcul din centru. 
D-l Toth supune la vot punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru amplasarea de aparate pentru 

practicarea sportului în aer liber care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Postelnicu – vă aduc la cunoştinţă prevederile art. 4 al Legii nr. 136/2014 conform căruia “La 

nivelul municipilor şi oraşelor, o arteră principală de circulaţie centrală va purta denumirea de “1 decembrie 
1918”. Ne-am gândit şi propunem str. Spre Leneuheim să poarte acestă denumire, fiind un drum judeţean. 
Dacă dumneavoastră aveţi alte propuneri. 

D-l Kasa – sunt stupefiat. Ţara nu are buget, dar se impune o denumire de stradă. 
D-l Postelnicu – dacă sunteţi de acord cu propunerea executivului, la următoarea şedinţă ordinară 

venim cu un proiect de hotărâre. 
D-l Prcsina – pentru mine ar fi o onoare să locuiesc pe str. 1 Decembrie 1918. Să nu minimalizăm 

această denumire. 
 
Se trece la Diverse 
D-l Kasa – hotărârile pe care noi le luăm ca şi consilieri, în proporţie de 80-90% se pot controla, se 

pot verifica consecinţele. Ce se întâmplă cu hotărârile care au fost atacate, şi mă refer aici la Diel 1? 
D-l Postelnicu – în CF a fost operată transmiterea din domeniul public în domeniul privat a 

apartamentelor 2 şi 3 din acest imobil. Vom începe demersurile pentru a vinde aceste apartamente. 
D-l Niţoi – acolo sunt două apartamente, conform Legii 112 au voie să cumpere doar unul. O să 

vedem în ce măsură se pot alipi aceste apartamente, pentru că nu este în interesul nostru să rămânem cu 
apartamentul din spate, care este cel mai degradat. 

D-l Kasa – în ce stadiu suntem cu proiectul de reablitare a canalului colector? Am început lucrările la 
acest proiect? 
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D-l Postelnicu – am făcut lucrări de curăţare si decolmatare a canalului existent. Despre proiectul 
propus de dumneavoastră nu am aprobat vreun studiu. Am discutat cu proiectanţi să ne facă oferte de preţ. 
Anul acesta am epuizat sumele alocate pentru studii şi proiecte, dar este în plan pentru anul viitor. 

D-l Tinei – este o zonă neluminată, unde a fost păduricea. 
D-l Gorgan – am luat deja măsuri pentru rezolvarea acestei probleme. 
D-l Tinei – când convocăm adunarea generală la Peisaj Hosta? 
D-l Postelnicu – când stabiliţi dumneavoastră. 
D-l Toth – indicatorul de pe strada Spre Nord, despre care vorbeam la şedinţa trecută, este tot acolo. 
D-l Postelnicu – i-am transmis d-lui Dema, probabil nu a ajuns în zonă. 
D-l Toth – nu mi se pare normal să se mai taie iarba în luna noiembrie. 
D-l Postelnicu – este probabil ultima tunsoare pe anul acesta. 
D-l Meszaros – dacă un cetăţean vrea să se vaccineze antigripal, ce trebuie să facă? 
D-l Postelnicu – să meargă la medicul de familie. 
 
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  




