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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acŃiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe uzate pentru anul 2014, la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8729 din  12.12.2014 al Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acŃiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor 
fixe uzate pentru anul 2014, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acŃiunii de 
casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate pentru anul 
2014, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităŃii, a aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al  InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al Oraşului  
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 8734 din 12.12.2014 al Serviciului buget, contabilitate 
prin care se propune aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Oraşului Jimbolia; 

łinând cont de  prevederile Legii contabilităŃii nr. 82/1991, modificată şi 
completată prin O.G. nr. 61/2001, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr. 
15/1994, ale H.G. nr. 909/1997 şi ale O.G. nr. 54/1991 privind amortizarea mijloacelor 
fixe, ale O.G. nr. 112/2000 privind scoaterea din funcŃiune, casare şi valorificarea 
activelor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităŃilor administrativ 
teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,  alin. (9), art. 122 şi  art. 45 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 249.975.474,65 

lei şi inventarul obiectelor de inventar de mică valoare şi scurtă durată în sumă de   
3.418.652,17 lei, detaliat conform referatului-anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului - 
judeŃul Timiş; 

- Compartimentului administraŃie publiă locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi 
scoaterea din folosinŃă a unor obiecte de inventar  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 8733/12.12.2014 al Serviciului buget, contabilitate prin 
care se propune casarea  şi scoaterea din folosinŃă a unor obiecte de inventar  în 
valoare totală de 100.399,55 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 
3.316.207,12 lei; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. -  Se aprobă propunerile de casare şi scoatere din uz  a unor 

obiecte de inventar în valoare totală de 100.399,55 lei, conform listelor cu 
propunerile de casare anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe în 
valoare de 3.316.207,12 lei, conform listelor cu propunerile de casare anexate, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

reparatoriu  şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului - judeŃul Timiş ; 

- Compartimentului  administraŃie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate; 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea unor volume din gestiunea, respectiv din evidenŃa 
Bibliotecii Orăşeneşti Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 
Văzând referatul nr. 8725 din 15.12.2014 al Serviciului buget, contabilitate prin 

care se propune scoaterea unor volume din gestiunea, respectiv din evidenŃa Bibliotecii 
Orăşeneşti Jimbolia;  

Având vedere art. 51 al Legii nr. 334/2002 a bibliotecii, republicată şi actualizată; 
łinând cont de prevederile art. 11 alin. (2) din Ordinul Ministerului Culturii nr. 

2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenŃa, gestionarea şi 
inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin (6) lit. „a” pct. „4”, alin (9) şi 
art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea din gestiune/evidenŃă a unui număr de 722 volume,   

în valoare de 440,618 lei de la secŃia pentru adulŃi şi 100 volume cu o  valoare de 156,42 
la secŃia pentru copii, cu respectarea art. 51 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor.  

Anexele 1 şi 2 reprezintă listele cu volumele neidentificate şi fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă scoaterea din gestiune/evidenŃă a unui număr de 478 volume,   
în valoare de 1.003,09 lei de la secŃia pentru adulŃi şi 158 volume cu o  valoare de 456,77 
la secŃia pentru copii, cu respectarea art. 11 alin (2) lit. e din Ordinul Ministerului Culturii 
nr. 2062/2000. 

Anexele 3 şi 4 reprezintă listele cu volumele nerestituite de utilizatorii care le-au 
împrumutat şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă scoaterea din gestiune/evidenŃă şi casarea unui număr de 1085 
volume,   în valoare de 7,71 lei (valoare rezultată în urma denominării) de la secŃia pentru 
adulŃi şi 61 volume cu o  valoare de 233,5 la secŃia pentru copii, cu respectarea art. 11 
alin (2) lit. f din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2062/2000. 

Anexele 5 şi 6 reprezintă listele cu volumele uzate fizic şi moral şi fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :  
- Serviciului pentru controlul legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative  şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului - 
judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane ; 
- Bibliotecii Orăşeneşti Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului 

Jimbolia pe anul 2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8659 din 11 decembrie 2014 prin care se propune 

modificarea 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 administraŃia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive 

a oraşului Jimbolia pe anul 2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 198 din 20.11.2014, în sensul că se va completa cu o nouă activitate în 
luna septembrie „Sărbătorirea a 140 de ani de la înfiinŃarea FormaŃiei de 
pompieri voluntari din Jmbolia” . 

Art. 2.  – Se aprobă suplimentarea fondurilor pentru realizarea 
activităŃilorAgendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2015 cu 
suma de 40.000 lei, rezultând un Total de 773.500 lei. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Serviciului administraŃie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului JudeŃean Timiş; 
- CetăŃenilor prin afişare şi prin presă. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea listei de investiŃii pentru anul 2015 
 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
  Văzând referatul 8884/17.12.2014 al Serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii pentru anul 2015; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIłII PENTRU ANUL 2015, 

conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei 
Prefectului -  judeŃul Timiş; 

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- CetăŃenilor prin presă  
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

  privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi trotuare pe anul 2015 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8826/16.12.2014 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi trotuare pe 
anul 2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit.”d”, alin. (6) 
lit.”a”, pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaŃii străzi şi trotuare pe anul 2015, 

după cum urmează : 
1. Străzi modernizate: 

- str. Republicii, Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Constantin Brâncoveanu, Ion 
Slavici, Tudor Vladimirescu (parŃial), Gheorghe Doja, Dr. Victor Babeş, Calea MoŃilor, 
Calea Mărăşeşti, Calea Kikindei, Spre Lenauheim, Corneliu Coposu,  Ioan Vidu; 

2. Străzi nemodernizate 
- str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion BărnuŃiu, Constantin 
Dobrogeanu  

Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Aleea Cito (parŃial),  Nicolae Kogălniceanu, 
Vlad łepeş, Vasile Goldiş, Ştefan Octavian Iosif, George Coşbuc, Banat, Cânepei, 
Gheorghe Lazăr, Josef Linster, Prieteniei, Nicolae Grigorescu, Crişana, Mureş, Eftimie 
Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Horia, Cloşca, Crişan, Alexandru VlahuŃă, Costache 
Negruzzi,  Rapova, Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Bălcescu, 
Recoltei, Bucegi, Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor Aman, Salcâmilor, Porumbeilor, 
Traian Grozăvescu, GriviŃei, Ion Creangă, Clarii Vii (zona periurbană). 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală,  
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul; 
- cetăŃenilor prin presă şi afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8827 din 16.12.2014 al Serviciului urbanism prin care 

se propune efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 

administraŃiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din  
Oraşul Jimbolia, după cum urmează: 

a) Alipiri: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 404296-C1 Jimbolia şi 

identificat cu nr. topo. 404296-C1, în suprafaŃă de 558 mp cu 
imobil înscris în C.F. nr. 404296 Jimbolia, nr. topo. 404296 în 
suprafaŃă de 1.700 mp în vederea executării lucrărilor de amenajare 
parcare auto. 

2. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 401320-C1-U1 
Jimbolia în suprafaŃă de 248 mp cu imobil înscris în C.F. 401320-
C1-U2 Jimbolia 438 mp în vederea vânzării apartamentului 
rezultat în urma alipirii acestor două imobile. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităŃii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- OCPI. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiŃia „Realizare teren de baschet în oraşul Jimbolia” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 8894 din 17.12.2014 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiŃia „Realizare teren de baschet în oraşul Jimbolia”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnici pentru investiŃia 
„Realizare teren de baschet în oraşul Jimbolia”: 

„Pe suprafaŃa de 386,4 mp se vor efectua săpături la 40 de cm de la cota terenului.  
StratificaŃia terenului se va realiza după cum urmează: 
- beton armat elicopterizat clasa C20/25 - XC2-CL 0,2-S3 de grosime 10 cm cu 

armătură din plasă sudată Ø6 cu ochiuri 10x10 cm; 
- folie hidroizolaŃie; 
- piatră spartă grosime 15 cm; 
- balast compactat grosime 15 cm; 
- teren natural. 
Se va realiza o linie de gard având lungimea de 66,2 m şi se montează două panouri de 
streetball.” 

 Art. 2.  – Se aprobă următorii indicatori economici pentru investiŃia „Realizare teren de 
baschet în oraşul Jimbolia”: 

„Valoarea totală, inclusiv TVA: 80.000  lei. 
Durata de realizare a investiŃiei va fi: 

- 1 lună proiectare 
- 2 luni execuŃie 

CapacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice) 
- Lungime: 24 m 
- Arie: 386,4 mp 
- LăŃimea: 16,1 m” 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter 

Compensatoriu si Contencios Administrativ al InstituŃiei Prefectului - 
judeŃul Timiş ; 

- Serviciului administraŃie publică locală, integrare europeană, relaŃii 
internaŃionale, relaŃii publice;   

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea amplasamentelor staŃiilor publice de îmbarcare/debarcare pentru 
curse regulate speciale 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 8669 din 11.12.2014 al Compartimentului de transport public  
local prin care se propune stabilirea amplasamentelor staŃiilor publice de 
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale (transport elevi, muncitor); 

Având în vedere prevederile art. 17 – 19 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile 
de transport public local şi prevederile art. 4 din Normele de aplicare a Legii serviciilor 
de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinului MIRA nr. 353/2007; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se stabilesc următoarele amplasamente ale staŃiilor publice de îmbarcare 
/  

debarcare pentru curse regulate speciale: 
• amplasament: Liceul Tehnologic Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14, operator 

de transport: Liceul Tehnologic Jimbolia, loc îmbarcare/debarcare: parcarea 
din faŃa Liceului Tehnologic Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14; 

• amplasament: Şcoala Gimnazială Jimbolia, str. George Enescu, nr. 1A , 
operator de transport: Liceul Tehnologic Jimbolia, loc îmbarcare/debarcare: 
Şcoala Gimnazială Jimbolia, str. George Enescu, nr. 1A . 

• amplasament: Şcoala Gimnazială Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, 
operator de transport: Liceul Tehnologic Jimbolia, loc îmbarcare/debarcare: 
în faŃa Casei de Cultură Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 88; 

• amplasament: Colonia Clarii Vii, operator de transport: Liceul Tehnologic 
Jimbolia, loc îmbarcare/debarcare: în centrul Coloniei Clarii Vii. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului - 
judeŃul Timiş ; 

- Serviciului administraŃie publică locală , integrare europeană şi 
relaŃii internaŃionale, relaŃii publice ; 

- Compartimentului transport public local 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului RAKOCZI ZOLTAN 

aflat în stare de insolvabilitate 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Având în vedere referatul nr. 8612 din 10 decembrie 2014 al Serviciului  

impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenŃa fiscală a sumei 
de 900 lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului RAKOCZI ZOLTAN cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Ciprian Porumbescu, nr. 13, care a decedat în 
data de 03.12.2014; 

łinând 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 administraŃiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenŃa fiscală a sumei de 900 lei,  

reprezentând amenzi, aplicată debitorului RAKOCZI ZOLTAN, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Ciprian Porumbescu, nr. 13, care a decedat în 
03.12.2014. 

 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
JudeŃul Timiş; 

- Serviciului administraŃie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 

 

        Nr.  228  din 18 decembrie 2014                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                 

                               Barna Petru Ladislau 
                            

                                 CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 

      Ionel NiŃoi 



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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului DANCIU DORIN aflat 
în stare de insolvabilitate 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Având în vedere referatul nr. 8611 din 10 decembrie 2014 al Serviciului  

impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenŃa fiscală a sumei 
de 600 lei, reprezentând amenzi şi a sumei de 1.342 lei reprezentând chirie 
neachitată, aplicată debitorului DANCIU DORIN cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39/A, Ap. 58, care a părăsit oraşul şi nu mai are acte de 
identitate valabile; 

łinând 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 administraŃiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenŃa fiscală a sumei de 600 lei, 

reprezentând amenzi şi a sumei de 1342 lei reprezentând chirie neachitată, aplicate 
debitorului DANCIU DORIN, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 
39/A, ap. 58, care a părăsit oraşul şi nu mai are acte de identitate valabile. 

 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
JudeŃul Timiş; 

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

HOTĂRÂREA 
privind trecerea din evidenŃa curentă în evidenŃă separată a creanŃelor 

fiscale a unui număr de 133 de debitori, declaraŃi în stare de insolvabilitate 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 8613 din 10 decembrie 2014 al Serviciului Impozite 

şi Taxe Locale prin care se propune trecerea din evidenŃa curentă în evidenŃă 
separată  a creanŃelor fiscale a unui număr de 133 de debitori declaraŃi în stare de 
insolvabilitate. 

łinând cont de prevederile art. 176 din OG. nr. 92/2003; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din evidenŃa curentă în evidenŃă separată, a  

creanŃelor fiscale în valoare totală de 117.440 lei, a unui număr de 133 de debitori, 
declaraŃi în stare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea unor documente privind funcŃionarea S.P.A.S. 
(Serviciul Public de AsistenŃă Socială) 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8753  din  15.12.2014 al Serviciului Public de AsistenŃă 

Socială (S.P.A.S.) care solicită adoptarea unei hotărâri de aprobare a unor 
documente privind funcŃionarea serviciului (Regulamentul de organizare şi 
funcŃionare, Codul Etic al Personalului, Cadrul şi structura drepturilor persoanelor 
care beneficiază de servicii sociale), documente necesare acreditării acestuia; 

łinând cont de prevederile Legii asistenŃei sociale nr. 292/2011, a Legii nr. 
197/2012 privind asigurarea calităŃii în domeniul serviciilor sociale; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă „Regulamentul de organizare şi funcŃionare al 

S.P.A.S.”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Se aprobă „Codul Etic al Personalului din cadrul S.P.A.S.”, 
prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  – Se aprobă „Cadrul şi structura drepturilor persoanelor care 
beneficiază de servicii sociale”, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al  InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 

- Serviciului administraŃie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
  privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate 

publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8562/17.12.2014 al serviciului buget, contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind includerea 
unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate publică) a Contractului de delegare 
de gestiune a serviciiilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă  includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri  

proprietate publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciiilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare, după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt.  

Cod. 
Clas. 

Gr. Denumirea mijlocului fix, adresa clădirii Valoare de 
inventar 

– lei – 
0 1 2 3 4 
1. 1.8.6. 1 Branşament apă – str. Petofi Sandor, nr. 33/A 

Jimbolia 
250 

2. 1.8.6. 1 Branşament apă – str. Aleea Cito, nr. FN 
Jimbolia 

300 

   Total 550 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală,  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- SC AQUATIM SA 
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ROMÂNIA – JUD łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
de modificarea, prin act adiŃional, a Contractului de concesiune teren nr. 
6645/29.09.2014, încheiat cu S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L.  

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 8623din 15.12.2014 al Serviciului Urbanism prin care se 
solicită modificarea prin act adiŃional a Contractul de concesiune nr. 6645/29.09.2014 
încheiat cu SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, respectiv Cap. II Obiectului contractului şi 
Cap. III Termenul Contractului; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c , alin. (5) lit. b, alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraŃiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi acualizată; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 – Se aprobă modificarea, prin act adiŃional, a Contractului de concesiune nr. 
6645/29.09.2014 încheiat cu S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L., în sensul că Cap. II 
Obiectul Contractului  şi Cap. III Termenul contractului  vor avea următorul cuprins: 

„Cap. II. Obiectul contractului de concesiune 

Art. 1. (1) Obiectul contractului îl reprezintă concesionarea terenului intravilan, aflat 
în domeniul privat al Oraşului Jimbolia, situat în vecinătatea str.  Spre Sud şi 
Porumbeilor, vis-a-vis de sediul SocietăŃii Agricole Abelda S.R.L., este cuprins în CF 
nr. 404634, nr. cadastral 404634 suprafaŃa 11.055 mp, şi este destinat p entru contruire 
hală, depozit şi drum de acces, cu obligaŃia de a respecta Regulamentul local de 
urbanism şi clauzele stabilite în Caietul de sarcini al licitaŃiei, care face parte 
integrantă din prezentul contract. 

(2) Concedentul poate vinde terenul concesionat, fără licitaŃie publică, în 
condiŃiile legii, la solicitarea conecesionarului, în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local Jimbolia nr. 103/31.10.2000, numai după ce concesionarul a 
finalizat investiŃia. 

Cap. III. Termenul 

Art. 2. (1) Durata concesiunii este de 20 ani, începând cu data de 01.10.2014, până 
la data de 30.09.2034. 

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin simplul acord al părŃilor, 
pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniŃială.” .  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităŃii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 

- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, 
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ROMÂNIA – JUDE łUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 18 decembrie  2014 în  şedinŃa ordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinŃă: d-l Barna Petru Ladislau. 
Din cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 16. 
Absentează: d-l Kaba. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar şi d-l NiŃoi Ionel – 

secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia – d-na manager Cîrlig Daniela. 
ŞedinŃa ordinară a fost convocată prin DispoziŃia Primarului nr. 459 din 10.12.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii 
acŃiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate pentru 
anul 2014, la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Oraşul Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi 
scoaterea din folosinŃă a unor obiecte de inventar. 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea unor volume din gestiunea, respectiv din evidenŃa 
Bibliotecii Orăşeneşti Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la Primăria 
oraşului Jimbolia, pentru anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural-sportive a 
oraşului Jimbolia pentru anul 2015 aprobată prin HCLJ nr. 198 din 20.11.2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiŃii finanŃată din bugetul local pentru 
anul 2015. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi trotuare pe anul 
2015. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiŃia „Realizare teren de baschet în oraşul Jimbolia” . 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor staŃiilor publice de 
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale. 

12. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului Rakoczi Zoltan 
aflat în stare de insolvabilitate. 

13. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului Danciu Dorin 
aflat în stare de insolvabilitate. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din evidenŃa curentă în evidenŃa separată a 
creanŃelor fiscale a unui număr de 133 de debitori aflaŃi în stare de insolvabilitate. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente (Regulamentul de organizare şi 
funcŃionare, Codul Etic al Personalului, Cadrul şi structura drepturilor persoanelor care 
beneficiază de servicii sociale) privind funcŃionarea S.P.A.S (Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială). 

16. Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri 
proprietate publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare. 

17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
18. Probleme ale Primăriei.  
19. Diverse.  

 



 
Plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre  de modificare, prin act adiŃional, a Contractului de concesiune teren nr. 
6645/29.09.2014, încheiat cu S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L.  

 

Conform HCL NR. 212 din 08.12.2014 preşedinte de şedinŃă este d-l Barna Petru 
Ladislau. 

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

voturi. 
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinŃa ordinară din 20 noiembrie 2014 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinŃa extraordinară din 28 noiembrie 2014 

care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinŃa extraordinară din 08 decembrie 2014 

care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Barna supune la vot procesul verbal de la şedinŃa extraordinară din 15 decembrie 2014 

care se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acŃiunii de casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 
uzate pentru anul 2014, la Spitalul 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-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 218 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi patrimoniul 
public şi privat al 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 Ciuciulete – am o propunere pentru anul viitor. Invetarierea  se face în decembrie. 

Propun să lăsăm aprobarea inventarului pentru luna ianuarie anul următor, să nu dăm lucrurile 
peste cap. 

D-l Postelnicu – o să verificăm ce prevede legislaŃia, când se face şi când trebuie aprobat 
inventarul. 

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

HOTĂRÂREA NR. 219 
 
D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea propunerilor de casare a unor 

mijloace fixe şi scoaterea din folosinŃă a unor obiecte de inventar. 

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 Ciuciulete – dacă eu particip la casarea propriu zisă de la spital şi Peisaj Hosta, 
propun să participe un consilier sau mai mulŃi şi la casarea de la primărie. 

D-l Toth – ce caută prăjitorul de pâine la serviciul de urbanism? 
D-l NiŃoi – a fost o idee de a amenaja un loc de luat masa în clădirea primăriei. 
D-l Prcsina – cel mai complet tabel e cel de la spital. Celelalte tabele sunt incomplete. De 

exemplu cel de la PAPI. 
D-na Groza, inspector la Serviciul Buget, Contabilitate – sunt două liste, mijloace fixe, 

cu un model de tabel, şi obiecte de inventar, cu alt model de table. La toate instituŃiile sunt la fel 
tabelele. 

D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi o 
“abŃinere” (d-l Prcsina) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 220 
 

D-l Barna prezintă referatul privind scoaterea unor volume din gestiunea, respectiv 
din evidenŃa Bibliotecii Orăşeneşti 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 221 
 

D-l Barna prezintă referatul de modificare şi completare a Agendei cultural-sportive 
a oraşului Jimbolia pentru anul 2015 aprobată prin HCLJ nr. 198 din 20.11.2014. 

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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 222 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiŃii finan Ńată din 
bugetul local 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 223 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi şi 
trotuare pe 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 224 
 

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

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 225 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiŃia „Realizare teren de baschet în oraşul 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 226 
 

D-l Barna prezintă referatul privind stabilirea amplasamentelor staŃiilor publice de 
îmbarcare/debarcare pentru curse regulate speciale. 

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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 227 
 

D-l Barna prezintă referatul privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
Rakoczi Zoltan 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 228 
 

D-l Barna prezintă referatul privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
Danciu Dorin 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 229 
 

D-l Barna prezintă referatul privind trecerea din evidenŃa curentă în evidenŃa 
separată a creanŃelor fiscale a unui număr de 133 de debitori aflaŃi 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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 230 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea unor documente (Regulamentul de 
organizare şi funcŃionare, Codul Etic al Personalului, Cadrul şi structura drepturilor 
persoanelor care beneficiază de servicii sociale) privind funcŃionarea S.P.A.S (Serviciul 
Public de AsistenŃă Socială). 

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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 231 
 

D-l Barna prezintă referatul privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V 
(bunuri proprietate public ă) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare. 

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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 232 
 

D-l Barna prezintă referatul de modificare, prin act adiŃional, a Contractului de 
concesiune teren nr. 6645/29.09.2014, încheiat cu S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L. 

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 Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 233 
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei economice: 
D-l Ciuciulete – am fost la Consiliul de administraŃie de la liceu, sunt probleme acolo. 

Odată este vorba de absenteismul elevilor, am înŃeles că primarul de la Comloşu Mare nu le pune 
la dispoziŃie mijloc de transport, şi în al doilea rând este vorba de absenteismul profesorilor. 



Propun să îl invităm pe d-l director să ne prezinte o situaŃie şi să luăm legătura cu PoliŃia să caute 
prin baruri, în timpul orelor de curs, elevii care chiulesc. 

Din partea comisiei sociale: 
D-l Bâcă – ridic din nou problema locuinŃelor din fondul locativ. Lista de cereri este 

foarte lungă şi noi foarte greu putem să dăm locuinŃe, doar dacă se eliberează. S-a venit cu o 
propunere, clădirea de pe Tudor Vladimirescu, nr. 77, să o dăm măcar pe perioadă determinată. 

D-l Postelnicu – clădirea este în proces de retrocedare, şi oricum nu sunt condiŃii de locuit 
acolo. 

 
Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Postelnicu – vă aducem la cunoştiinŃă prevederile art. 51 alin. 4 din Legea 215/2001 a 

administraŃiei publice locale prevede că „fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt 
obligaŃi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija 
secretarului.” 
 D-l NiŃoi – nu există un model, scrieŃi câteva idei despre activităŃile la care aŃi participat.  
 
  Se trece la diverse: 

D-l Gorgan – sâmbătă dimineaŃa, începând cu ora 7, are loc Sărbătoarea de Ignat la care 
vă invităm să luaŃi parte.Tot sâmbătă, dar la ora 18.00, la Casa de Cultură, vă invităm la 
Fereastră spre suflet, un concert cu cântece de crăciun şi colinde susŃinut de grupul Incanto 
Quartetto. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Barna mulŃumeşte celor prezenŃi pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinŃei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la 

dosarul de şedinŃă şi unul la dosarul primarului.    
      

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
 Barna Petru Ladislau 
SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 


