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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2015 
la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 412 din 20 ianuarie 2015 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei 
şi statelor de funcţii pe anul 2015 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 174 alin. 5 şi art. 182 lit. „d” din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

Având în vedere avizul pentru structura organizatorică a Spitalului Dr. Karl 
Diel Jimbolia, emis de către Ministerul Sănătăţii cu nr. 
XI/A/75763/NB/11272/18.12.2014; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii, pentru anul 2015, la 

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Spitalul Dr. Karl Diel JImbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea la consurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 413 din 20.01.2015 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la consurs a unor posturi vacante existente 
la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
prevederile H.G. nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate dupa data de 1 ianuarie 2012 
de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din 
compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul sanitar; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante existente la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia: 
 

Denumire post Clasa Număr Perioada Loc de muncă Poz. stat Observaţii 
 salarizare posturi  Secţia/Compartiment funcţii  

ASISTENT MEDICAL 44 1 Nedeterm. Boli cronice 82 

Post nou creat din 
tranformare posturi 
vacante, necesar 
urmare a 
suplimentării nr. 
de paturi, conf. 
structurii aprobată 
în dec. 2014 

INFIRMIERĂ 19 1 Nedeterm. Boli cronice 87 

Post nou creat din 
transformare, 
necesar, urmare a 
suplimentarii nr. 
de paturi, conf. 
structurii aprobata 
în dec. 2014 

ASISTENT MEDICAL 54 1 Det.23 luni Pneumologie 91 

Titularul este în 
concediu ingrijire 
copil până la vârsta 
de 2 ani. 

BRANCARDIER 14 1 Nedeterm. Bloc operator 113 

Post nou creat din 
transformare post 
vacant 

REGISTRATOR MEDICAL 38 1 Nedeterm. Birou statistică 138 
Post vacant prin 
demisie 2014 

MUNCITOR  CALIFAT -
BUCĂTAR 20 1 Nedeterm. Bloc alimentar 176 

Post vacant prin 
demisie în 2015 

MEDIC SPECIALIST 
GASTROENTEROLOGIE 63 1 Nedeterm. Ambulator integrat 182 

Post nou creat 
urmare a aprobării 
structurii org. în 
decembrie 2014 

            
MEDIC SPECIALIST 
RECUPERARE, 
MEDICINĂ FIZICĂ ŞI 
BALNEOLOGIE 63 1 Nedeterm. Ambulator integrat 187 

Post nou creat 
urmare a aprobarii 
structurii org. în 



decembrie 2014 

            
            

FIZIOKINETOTERAPEUT 49 2 Nedeterm. Ambulator integrat 188,189 

Posturi  nou create, 
urmare a aprobarii 
structurii org. în 
decembrie 2014 

 
 
ASISTENT MEDICAL 44 1 Nedeterm. Ambulator integrat 196 

Post nou creat 
urmare a aprobarii 
structurii org. în 
decembrie 2014 

MASEUR 39 1 Nedeterm. Ambulator integrat 197 

Post nou creat 
urmare a aprobarii 
structurii org. în 
decembrie 2014 

TOTAL POSTURI   12        

 
 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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul  
2015, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 290 din 15 ianuarie 2015 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii pentru anul 2015, personal contractual, la 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru anul 2015, 

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

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru 
persoane vârstnice  Jimbolia 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 325 din 20 ianuarie 2015 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu 
lunar de întreţinere la Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia, în sumă de 852 lei, 
începând cu luna februarie 2015; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată; 

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 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate 

în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în cuantum de 852 lei, începând cu data de 
1 februarie 2015. 
                   Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu 
datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau 
judeţene, după caz, în limita stabilită de acesta. 
                 Art. 3. – Cu data de 01.02.2015 se abrogă HCL nr. 15/23.01.2014. 
                 Art. 4.– Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

   HOTĂRÂREA 
                 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 385 din  19.01.2015 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu şi Resurse Umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind 
utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare, respectiv cheltuieli de capital şi proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, în sumă 

de  2.360.611,69  lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
respectiv cheltuieli de capital şi proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
                                                                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

   HOTĂRÂREA 
privind utilizarea, în anul 2015, a excedentului rezultat din execuţia 
bugetelor activităţilor finanţate din venituri proprii 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 460 din  21.01.2015 al Serviciului Buget, Contabilitate, 

Patrimoniu şi Resurse Umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind 
utilizarea, în anul 2015, a excedentului rezultat din execuţia bugetelor activităţilor 
finanţate din venituri proprii; 

Având în vedere art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă utilizarea, în anul 2015, a excedentului rezultat din 

execuţia bugetelor activităţilor finanţate din venituri proprii, în sumă de  82.749,41  
lei,  pentru finanţarea cheltuielilor curente, respectiv cheltuieli de personal şi bunuri 
şi servicii. 
                                                                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind validarea Dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 477 din 29.12.2014 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 

 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 455 din 22.01.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune validarea Dispoziţiei Primarului Oraşului 
Jimbolia nr. 477 din 29.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
           Art. 1. – Se validează Dispoziţa primarului oraşului Jimbolia nr. 477 din 
29.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
                                                                               

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind validarea Dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 478 din 29.12.2014 

privind modificarea Listei de investiţii finanţată din bugetul local pe anul 2014 

 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 456 din 22.01.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune validarea Dispoziţiei Primarului Oraşului 
Jimbolia nr. 478 din 29.12.2014 privind modificarea Listei de investiţii finanţată din 
bugetul local pe anul 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
           Art. 1. – Se validează Dispoziţa primarului oraşului Jimbolia nr. 478 din 
29.12.2014 privind modificarea Listei de investiţii finanţată din bugetul local pe anul 
2014. 
                                                                               

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
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                            SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 
2015 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 291 din 15.01.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, republicată şi 
ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006;  

Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
52977/2014; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b”, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
 

Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  
anul 2015, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş ; 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 384 din 19 ianuarie 2015 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcţii pentru anul 2015 ale activităţilor finanţate de la bugetul local precum şi activităţi 
autofinanţate: Piaţa; 
         Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri 
pentru recuperarea reducerilor salariale, HG nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de 
bază minim garantat, O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015,, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielior publice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Organigrama şi Statele de funcţii ale activităţilor finanţate de la 

bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2015,  conform anexelor nr. 1-19 
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; 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 
2015 - 2016 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

    Văzând referatul nr. 217 din 16 ianuarie 2015 al Serviciului APL, IE, TI, RP prin care se 
propune  aprobarea reţelei şcolare a oraşului Jimbolia care va funcţiona în anul şcolar 2015 – 
2016; 
 Ţinând cont de prevederile art. 19 ain 4 şi art. 61 alin 1 şi alin 2 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011; 
 Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr. 11230 din 
08.01.2015; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă reţeaua şcolară a oraşului Jimbolia care va funcţiona  

în anul şcolar 2015– 2016, după cum urmează: 
Nr. 
Crt.  

Denumirea unităţii şcolare PJ/AR Adresa 

   1 “Liceul Tehnologic”  Jimbolia PJ Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 14 
   2 “ Şcoala Gimnazială”  Jimbolia PJ Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, 

nr. 83 
3 “Gr ădini ţa cu program prelungit”  

Jimbolia 
 
 
 

PJ Jimbolia, str. Republicii, nr. 21 

3.1 “Gr ădini ţa cu program normal Clarii 
Vii” 

AR Jimbolia, str. Clarii Vii 

3.2 “Gr ădini ţa cu program normal nr. 2” 
Jimbolia 

AR Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44 

3.3 “Gr ădini ţa cu program normal nr. 3“ 
Jimbolia 

AR Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 56 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. 
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ROMÂNIA – JUD ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 103 din 
31.10.2000 privind aprobarea vânzării f ără licitaţie publică a terenurilor ce au fost 
concesionate persoanelor fizice pentru construire de locuinţe şi anexe gospodăreşti 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 414 din 20.01.2015 al Serviciului Urbanism, Amenajarea  

Teritoriului prin care se solicită modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 103 din 31.10.2000 privind aprobarea vânzării f ără licitaţie publică a 
terenurilor ce au fost concesionate persoanelor fizice pentru construire de locuinţe şi anexe 
gospodăreşti; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 

nr. 103 din 31.10.2000 privind aprobarea vânzării f ără licitaţie publică a terenurilor ce au 
fost concesionate persoanelor fizice pentru construire de locuinţe şi anexe gospodăreşti, în 
sensul că după art. 1 se introduce art. 1^1 care va avea următorul cuprins: 

„Art. 1^1. – Prevederile art. 1 se aplică şi persoanelor juridice, în condiţiile în 
care acestea au concesionat terenurile prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.” 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului  administraţie publică locală şi asistenţă socială; 
- Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului TIMI Ş VERONICA 
aflat în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 338 din 16 ianuarie 2015 al Serviciului  

impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 
100 lei, reprezentând amenzi, aplicată debitorului TIMI Ş VERONICA cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 10, care a decedat în data de 
03.01.2015; 

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 100 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului TIMI Ş VERONICA, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 10, care a decedat în 03.01.2015. 
 

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  alocarea  sumei de 10.000 lei pentru plata deplasării grupului 
de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din oraşul 
Verneuil Sur Avre, Franţa 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 10nr. 183 din 11.01.2015  al Serviciului  

Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii 
Publice prin care se solicită alocarea sumei de 10.000 lei pentru plata deplasării 
grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din oraşul 
Verneuil Sur Avre, Franţa; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 10.000 lei pentru plata deplasării 

grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a Tinerilor  din oraşul 
Verneuil Sur Avre, Franţa. 
 Suma va fi prevăzută în bugetul local pentru anul 2015 la capitolul 51.02 – 
Autorităţi publice şi acţiuni externe. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană 
şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim 
garantat pentru anul 2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 114 din 07 ianuarie 2015 al Serviciului Public de 

Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului 
minim garantat pentru anul 2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, 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 planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru  

repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru 
anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modelului Drapelului (Steagului) Oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 363 din 16.01.2015 al Serviciului Administraţie publică locală 

prin care  se propune aprobarea modelului Drapelului (Steagului) Oraşului Jimbolia; 
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi  

sigiliul statului, precum şi prevederile H.G. nr. privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

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  aprobă modelul drapelului Oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, prevăzut în 

anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  - Descrierea elementelor componente ale drapelului şi semnificaţia lor sunt 
prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3.  -  Drapelul Oraşului Jimbolia se arborează permanent la sediul autorităţii publice 
alături de drapelul României şi de drapelul Uniunii Europene. 

Art. 4.  -  Drapelul Oraşului Jimbolia se arborează temporar: 
 - cu ocazia festivităţilor şi ceremoniilor oficiale cu caracter local, în locurile unde acestea 
se desfăşoară; 
 - cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive, pe stadioane şi baze sportive. 
 Art. 5.  - Drapelul Oraşului Jimbolia se arborează în bernă în zilele de doliu naţional, 
stabilite de Guvernul României sau în zilele de doliu local, stabilite de Consiliul Local şi/sau de 
Primarul Oraşului Jimbolia. Drapelul în bernă poate fi înlocuit cu drapelul de culoare neagră sau o 
panglică neagră legată la vârful lancei drapelului Oraşului Jimbolia. 
 Art. 6.  - Drapelul Oraşului Jimbolia poate fi arborat de persoane fizice şi juridice la 
domiciliul sau reşedinţa acestora.  

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatori şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rezilierea unor contracte de concesiune teren pentru construcţie 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 374 din 19.01.2015 al Serviciului Urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune rezilierea rezilierea unor contracte de concesiune teren 
pentru construcţie; 

Ţinând cont de prevederile art. 36 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, 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 rezilierea următoarelor contractelor de concesiune teren: 

 
Nr. 
crt. 

Numele/denumirea 
concesionarului 

Suprafaţa de 
teren 

concesionată 

Nr. CF Nr. contract 
concesiune Nr. topografic, 

cadastral Obiectul contractului 

1. S.C. MULTIECO S.R.L. 38.149 mp 403154 Jimbolia 7123/1 din 01.10.2013 
10067/1 Construire complex de 

prelucrare a cânepei 
2. S.C. DAMACO INVEST 

S.R.L. 
2.940 mp 2742 Jimbolia 7572 din 02.10.2010 

511 Hală industrială,  
secţia „C” 

3. NICOLA MATILDA 450 mp 7427 Jimbolia, str. 
Albinelor, nr. 29 

3237 din 06.06.2005 

3957/1 Construire locuinţă 
 

Art. 2.  – Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune notat în 
favoarea concesionarului şi sistarea debitelor începând cu data de 1 a lunii următoare. 

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; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- celor prevăzuţi la art. 1. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea majorării tarifului pentru manopera lucrărilor 

nenormate executate de  S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 347  din 21.01.2015 al Serviciului contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea majorării tarifului pentru 
manopera lucrărilor nenormate executate de  S.C. Peisaj Hosta S.R.L; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a”, alin. (9) şi 
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă majorarea tarifului de deviz pentru manopera lucrărilor 

nenormate executate de  S.C. Peisaj Hosta S.R.L. de la 7 lei/oră la 9,75 lei/oră. 
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L; 
- cetăţenilor prin afişare  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind predarea mijloacelor fixe către SC Peisaj Hosta SRL, cu titlu 

gratuit, pentru perioada 2004-2010 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 485  din 21.01.2015 al Serviciului contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea predării  mijloacelor fixe 
către SC Peisaj Hosta SRL, cu titlu gratuit, pentru perioada 2004-2010; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a”, alin. (9) şi 
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă predarea din patrimoniul privat al Oraşului Jimbolia către 

SC Peisaj Hosta SRL, cu titlu gratuit, a mijloacelor fixe în sumă de 835.822,53 lei, 
conform anexelor nr. 1-3, pentru desfăşurarea activităţilor pe raza oraşului Jimbolia, 
în perioada 2004-2010. 
 Art. 2. – Se aprobă recuperarea sumei de 20.680,37 lei, reprezentând obiecte 
de inventar şi materiale, de la SC Peisaj Hosta SRL. 
 Art. 3.  Se aprobă integrarea, începând cu 01.11.2011, într-o anexă la 
Contractul de delegare a gestiunii, a mijloacelor fixe ca bunuri de retur. Conform 
contractului se încasează o redevenţă anuală de 1% din cifra de afaceri a anului 
respectiv. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 22 ianuarie  2015 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Barna Petru Ladislau. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absentează: d-l Corneanu, d-l Kaşa. 
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, din partea 

Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia: d-na Patrolea Maria – director, d-na Petraru 
Mihaela – contabil, din partea S.C. Peisaj Hosta S.R.L. – d-l Dema Petru – administrator, d-na 
Şindilaru Roxana - contabil 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 11 din 14.01.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2015 la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2015 
(personal contractual) la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la Căminul pentru 
persoane vârstnice Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării salariilor brute la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2014. 
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
8. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei nr. 477 din 29.12.2014  privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2014. 
9. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei nr. 478 din 29.12.2014 privind modificarea 

Listei de investiţii finanţată din bugetul local pe anul 2014. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la Primăria 

oraşului Jimbolia, pentru anul 2015. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii pentru anul 2015 la 

Primăria Oraşului Jimbolia. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul 
şcolar 2015-2016. 

13. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi în oraşul Jimbolia. 
14. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a H.C.L.J. nr. 103 din 31.10.2000 privind 

aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenurilor concesionate persoanelor fizice pentru 
construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti. 

15. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Timiş Veronica aflat în 
stare de insolvabilitate 

16. Proiect de hotărâre privind  alocarea  sumei de 10.000 lei către Asociaţia Tinerilor din 
Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea Europeană a 
Tinerilor din oraşul Verneuil Sur Avre, Franţa. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim garantat, pentru anul 2015 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Drapelului (Steagului) Oraşului Jimbolia. 
19. Probleme ale comisiilor de specialitate. 



20. Probleme ale Primăriei.  
21. Diverse.  
 

Plus la ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de concesiune teren pentru construcţie. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru manopera lucrărilor 

nenormate executate de  S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind predarea mijloacelor fixe către S.C. Peisaj Hosta S.R.L., cu titlu 

gratuit, pentru perioada 2004-2010. 
 

Conform HCL NR. 212 din 08.12.2014 preşedinte de şedinţă 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 şedinţa ordinară din 18 decembrie 2014 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 

pentru anul 2015 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scob 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. 1 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

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

hotărâre.  
D-l Ciuciulete – a fost terminată sala de fizioterapie? 
D-şoara Cîrlig – da, pavilionul este funcţional, fără dotări. Dotările ce le vom achiziţiona 

în februarie sunt din fonduri obţinute prin asociaţia spitalului. 
D-l Ciuciulete – sunt şanse să găsim medici? 
D-şoara Cîrlig – da, vom scoate posturile la concurs. 
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 2 

 
D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe 

anul 2015 (personal contractual) la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 3 
 



D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 4 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea major ării salariilor brute la S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care nu avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care nu avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care nu avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Ciuciulete – de unde acest procent de 8,33%? 
D-na Şindilaru  – am calculat raportul dintre majorarea salariului minim pe economie de la 

900 lei la 975 lei.  
D-l Ciuciulete - Am mai avut o discuţie. Noi am mai majorat salariile. V-am spus atunci să 

se mărească salariile doar la cei cu salariul minim. Ca să majoraţi salariile solicitaţi majorarea 
tarifelor. Nu cred că este corect să scoţi diferenţa din majorarea tarifelor. În comisia economică am 
căzut de acord ca, începând cu 01.01.2015 să majorăm cu 10%, dar numai pentru personalul 
încadrat cu salariul minim pe economie la 31 decembrie. După ce ne prezentaţi execuţia bugetului 
pe anul 2014, atunci ştim cum stăm cu banii şi care sunt perspectivele realizării bugetului pentru 
2015 şi atunci putem discuta de majorarea salariilor la întreg personalul. 

D-na Şindilaru  – majorarea la 975 lei a fost făcută în baza hotărârii de guvern şi determină 
o creştere a fondului de salarii, cu tot cu contribuţii, de 37.700 lei pe tot anul, doar pentru salariul 
minim. Acest lucru este aplicat. Procentul este de 8,33%. 

D-l Niţoi – dumneavoastră doriţi să mai creşteţi cu încă 10%? 
D-l Ciuciulete – nu, în total 10%. 
D-l Niţoi – dacă era doar pentru salariul minim pe economie, nu era nevoie de hotărâre de 

consiliu, este data prin hotărâre de guvern şi se aplică de la 01.01.2015. Discutăm acum majorarea 
la toţi angajaţii.  

D-l Postelnicu – nu putem să majorăm cu încă 10% sau cu diferenţa de la 8,33% la 10% tot 
la cei cu salariul minim, care o să ajungă să ia cât un muncitor calificat, nu o să mai fie nicio 
diferenţiere între munca calificată şi cea necalificată. Să votăm proiectul de hotărâre şi vom discuta 
într-o adunare generală. 

D-l Ciuciulete – atunci putem amâna până avem execuţia bugetului pe anul 2014. 
D-l Meszaros – la d-l Dema sunt oameni care sunt tarifaţi într-un mod şi oameni care sunt 

cu alt tarif? Cum se practică? 
D-l Dema – sunt angajaţi calificaţi şi angajaţi necalificaţi. 
D-l Meszaros – dar execută acelaşi lucru fiecare. 
D-l Postelnicu – salahorul e salahor, zidarul e zidar, deja e muncă calificată 
D-l Niţoi – să supunem la vot propunerea executivului. 
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se se respinge cu o abţinere şi 14 

voturi împotrivă. 
 

D-l Barna prezintă referatul privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 
pe anul 2014. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 



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

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

HOTĂRÂREA NR. 5 
 

D-l Barna prezintă referatul privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
institu ţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 
2014. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 6 
 

D-l Barna prezintă referatul privind validarea dispoziţiei nr. 477 din 29.12.2014  
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 7 
 

D-l Barna prezintă referatul privind validarea dispoziţiei nr. 478 din 29.12.2014 
privind modificarea Listei de investiţii finan ţată din bugetul local pe anul 2014. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 8 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice la Primăria oraşului Jimbolia, pentru anul 2015. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 9 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii 
pentru anul 2015 la Primăria Ora şului Jimbolia. 

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



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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 10 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea re ţelei şcolare la nivelul oraşului 
Jimbolia pentru anul şcolar 2015-2016. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 11 
 
 

D-l Barna prezintă referatul de modificare şi completare a H.C.L.J. nr. 103 din 
31.10.2000 privind aprobarea vânzării, f ără licitaţie publică, a terenurilor concesionate 
persoanelor fizice pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 12 
 

D-l Barna prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Timi ş 
Veronica aflat în stare de insolvabilitate. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 13 
 

D-l Barna prezintă referatul privind alocarea  sumei de 10.000 lei către Asociaţia 
Tinerilor din Jimbolia, pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni la Întâlnirea 
Europeană a Tinerilor din ora şul Verneuil Sur Avre, Franţa. 

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

hotărâre.  
D-l Toth – cum s-a ajuns la această sumă? 
D-l Gorgan – în fiecare an alocăm această sumă. Reprezintă o parte din cheltuielile cu  

transportul, este contribuţia anuală a consiliului local la acest proiect. 
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 14 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă în vederea acordării ajutorului minim 
garantat, pentru anul 2015. 

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

hotărâre.  
D-l Ciuciulete – în fiecare an aprobăm un astfel de plan. Problema este că aceşti oameni 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 15 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea Drapelului (Steagului) Oraşului 
Jimbolia. 

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

hotărâre.  
D-l Tinei – câte drapele vom confecţiona? 
D-l Niţoi – acum facem un necesar. 
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 16 
 

D-l Barna prezintă referatul privind rezilierea unor contracte de concesiune teren 
pentru  

construcţie. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 17 
 

D-l Barna prezintă referatul privind aprobarea major ării tarifului pentru manopera 
lucrărilor  

nenormate executate de  S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-na Ferescu – este oportună această majorare? 
D-l Niţoi – este oportun să discutăm pentru că salariul minim s-a majorat şi 80% din 

personal sunt cu problem. 
D-l Postelnicu – au crescut cheltuielile cu salarizarea. 
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi pentru, 4 

abţineri ( d-l Gorgan, d-na Ferescu, d-l Prcsina, d-l Tinei) şi se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 18 
 
D-na Şindilaru – avem o întrebare referitoare la regulamentul de pescuit şi la taxele 

aferente. Îl păstrăm pe cel de anul trecut, continuăm cu aceleaşi tarife? 
D-l Ciuciulete – da. 
 

D-l Barna prezintă referatul privind privind predarea mijloacelor fixe  către SC Peisaj 
Hosta  

SRL, cu titlu gratuit, pentru perioada 2004-2010. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 19 
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei de învăţământ: 
D-na Ferescu – în zona străzii Lorena, a şcolii, să încercăm amplasarea unei treceri de 

pietoni, mai ales că pista de biciclete este pe partea opusă a şcolii şi dimineaţa şi la ora 12 zona este 
foarte aglomerată, eventual un indicator “atenţie copii”. Această problemă s-a ridicat la întrunirea 
comitetului de părinţi.  

D-l Postelnicu – o să discutăm în comisia de circulaţie dacă sunt oportune calmatoarele de 
viteză sau să reluăm sensul unic în acea zonă. 

D-na Stanchescu – la casa de cultură, lumina în zona cortinei este foarte slabă. 
D-l Postelnicu – ne-a spus şi d-l Ciobanu. O să discutăm această problem. Sunt prebleme şi 

cu sonorizarea. 
Din partea comisiei urbanism: 
D-l Prcsina – să reglementăm intrările de pe str. Republicii către Santa Maria , Unicarm, 

respectiv partea opusă. Încă se mai practică blocarea maşinilor şi se trece pe trotuar. Mai este 
problema maşinilor parcate pe spaţiul verde. 

D-l Gorgan – a fost o echipă din partea primăriei pe teren şi au fost somaţi cei care au 
parcate maşini pe spaţiul verde, dacă nu le ridică li se va aplica amenzi. 

D-l Prcsina – au apărut din nou câini vagabonzi. Să încercăm să nu se mai hrănească aceşti 
câini de către populaţie. 

D-l Postelnicu – am purtat discuţii cu firma de ecarisaj pentru a încheia un nou contract. 
 

Se trece la probleme ale Primăriei 
D-l Postelnicu – ieri am fost la ADR, ce se întrezăreşte a se concretiza este revizuirea 

proiectului tehnic pentru pistele de biciclete şi podeţe unde am solicitat îmbunătăţirea proiectului 
(bordurare, aducerea la acelaşi nivel şi intrândurile către curţile oamenilor să fie asfaltate în 
întregime). În legătură cu campusul, se aşteaptă un răspuns de la Ministerul Dezvoltării, am trimis 
ultimul set de lămuriri care ne-au fost solicitate. În legătură cu centrul civic, acesta este în 
aşteptare, se pare că nu o să obţinem finanţare din economiile programului operaţional 2007-2013. 
Dorim să realizăm revizuirea la proiectul tehnic de la piaţa agroalimentară, să-l scoatem pe SEAP 
şi în acest an, din resurse proprii, avem un excedent bugetar, să începem lucrările la acest proiect. 
Mai dorim să finalizăm în acest an şi baza sportivă din parc. 

D-l Toth – când se începe din nou programul cu canalizarea? 
D-l Postelnicu – vă spun din ceea ce am citi în presă şi ce am discutat cu cei de la Aquatim. 

La începutul lunii februarie se deschid ofertele, se licitează lucrarea, urmează perioada de 
contestaţii. Tragedia este că această lucrare trebuie finalizată până la finele acestui an fără nicio 
derogare. Este o investiţie care face parte dintr-un masterplan la nivelul judeţului Timiş, ce se 
întâmplă la Jimbolia se întâmplă în multe localităţi din judeţ. Contractul şi împrumutul Aquatim e 



de câteva zeci de milioane de euro. În cazul în care într-o localitate nu se finalizează proiectul se 
riscă pierderea întregii finanţări. Cei de la Aquatim sunt foarte atenţi şi ei doresc finalizarea 
proiectului. 
  Se trece la diverse: 
 D-l Prcsina – cei de la Peisaj Hosta vor să crească preţul tarifar. Pe lângă lucrările de tăiat 
copaci şi curăţat şanţuri, am înteles că fac şi activităţi de zidărie. Întrebarea mea este: există 
posibilitatea să folosim această firmă în ajutorul populaţiei pentru izolarea de case, locuinţe, 
blocuri, care să nu fie la un preţ ca la celelalte societăţi? 

D-l Ciuciulete – nu este posibil, nu au personalul necesar şi nu au nici măcar o schelă. 
D-l Prcsina – la nivelul oraşului Jimbolia ar avea un volum de muncă destul de mare şi ar 

putea să preia o lucrare de acest gen. Din punctul meu de vedere toate blocurile trebuie să aibă, nu 
neaparat aceeaşi culoare, dar un anumit standard, chiar pe zone, să fie nişte reguli legate de 
arhitectura oraşului. Poate găsim o soluţie  ca populaţia să plătească în rate sau alte soluţii care să 
ajute şi Peisaj Hosta şi populaţia. 

D-l Ciuciulete – cu doi zidari nu poţi să faci astfel de lucrări. 
D-l Prcsina – se pot angaja. 
D-l Ciuciulete – un meseriaş cere salariu mare. 
D-l Postelnicu – au fost astfel de iniţiative, unde guvernul punea o parte din bani şi 

proprietarii imobilelor cealaltă parte. Proiectul s-a împotmolit la proprietari pentru că li s-a părut 
prea mult. Poate o să găsim surse de finanţare pe următoarele fonduri, dar sigur trebuie şi 
proprietarul să contribuie. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Barna 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,  

 Barna Petru Ladislau 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 


