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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Statului de funcţii pe anul 2015 la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1021 din 23 februarie 2015 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
modificării statului 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; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcţii, pentru anul 2015, la 

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia,  după cum urmează: 
- postul vacant – infirmier ă la Compartimentul Pediatrie, poziţia 34 din 

Statul de funcţii, se transferă la Secţia Chirurgie Generală. 
- postul vacant – îngrijitoare , poziţia 75 din Statul de funcţii, se 

transformă în asistent social. 
Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a acestor 2 posturi de la Spitalul  

Dr. Karl Diel Jimbolia. 
Art. 3. – 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 

 
Nr.  27/ 26 februarie  2015   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
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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. 1019 din 23.02.2015 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: 

- Infirmier ă la Secţia Chirurgie Generală, poziţia 34 din Statul de funcţii; 
- Farmacist specialist la Farmacia cu circuit închis, poziţia 106 din Statul de 

funcţii; 
- Şef Serviciu Administrativ , poziţia 152 din Statul de funcţii; 
- Registrator medical la Compartimentul Pediatrie, poziţia 30 din Statul de 

funcţii ; 
- Îngrijitoare  la Compartimentul pediatrie, poziţia 36 din Statul de funcţii. 
- Registrator medical la Biroul Statistică, poziţia 138 din Statul de funcţii; 

 
 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 situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere  
şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2014 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1506 din 25.02.2015 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data 
de 31.12.2014 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere  
şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2014 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform 
anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – (1) Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2014,  
în sumă de 1.890,93 lei, pentru constituirea de rezerve în sumă de 127 lei. 

(2) Diferenţa de profit nerepartizat, în sumă de 1.763,93 lei, rămâne la 
dispoziţia S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pentru investiţii. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a 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; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
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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. 1051 din 23 februarie 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.  – Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia este subordonat 
Consiliului Local Jimbolia şi coordonat metodologic de către Serviciul Public de 
Asistenţă Socială. 

Art. 3. – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 3 din 
22.01.2015 se abrogă. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
- judeţul Timiş ; 

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

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 1050 din 23.02.2015 al Serviciului Buget, 

Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune modificarea şi 
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile  Regulamentul – cadru de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, aprobat prin HG nr.1007/2005; 

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 modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, 
conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului Buget, Contabilitate; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei 
vârstnice în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 1049 din 24.02.2015 al Serviciului Social prin care se 

propune aprobarea Procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice 
în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile  Ordinului Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul 
de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 
integrat şi cantinelor sociale; 

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 Procedura privind admiterea/ieşirea persoanei 

vârstnice în/din Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, conform 
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului Buget, Contabilitate; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
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   CONTRASEMNEAZĂ, 
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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 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 1048 din 23.02.2015 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii 
la consurs a unor posturi vacante existente la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile HG nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor 
vacantate dupa data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de 
asistenta sociala; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin.(6) lit. „a” pct. 2, 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 Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia: 

- Ajutor de bucătar – 1 post; 
- Kinetoterapeut – 1 post 

 
 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 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
în Consiliul Consultativ din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  942  din 23.02.2015 al Serviciului Buget,  

Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul Consultativ 
din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile  art. 7 alin. 1, lit c din Anexa nr. 2 al HG nr. 
1007/2005 privind modificarea H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea 
Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de 
personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de 
asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 2 , 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 desemnează d-l Bâcă Ioan, consilier local în cadrul  

Consiliului Local Jimbolia, pentru a face parte din Consiliul Consultativ din 
cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- D-lui Bâcă Ioan  
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rezilierea contractului de concesiune teren nr. 82 din 06.01.2009 încheiat 

între Consiliul Local Jimbolia şi Asociaţia Clubul de fotbal Marcel Baban 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1359 din 20.02.2015 al Serviciului Urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune rezilierea contractului de concesiune teren nr. 82 din 
06.01.2009 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi Asociaţia Clubul de fotbal Marcel 
Baban pentru nerespectarea Cap. VII alin. 2 al contractului de concesiune ; 

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 următorului contract de concesiune teren: 

 
Nr. 
crt. 

Numele/denumirea 
concesionarului 

Suprafaţa de 
teren 

concesionată 

Nr. CF Nr. contract 
concesiune Nr. topografic, 

cadastral Obiectul contractului 

1. Asociaţia Clubul de 
fotbal Marcel Baban 

51.300 mp - 82 din 06.01.2009 
A 48/1 Construire bază 

sportivă 
 

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 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contribuţiei din bugetul local la proiectul „Reabilitarea şi 
extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului 
centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, 
judeţul Timi ş”  
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul 970 din 10.02.2015 al Serviciului Urbanism, Amenajarea  

Teritoriului şi Registrul Agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea contribuţiei din bugetul local în sumă de 15.000 lei la proiectul 
„Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea 
sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, ora şul Jimbolia, 
judeţul Timi ş” ;   
 Având în vedere adresa nr. 1271/03.02.2015 a Consiliului Judeţean Timiş; 
 Ţinând cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice nr. 158/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 1.851/2013; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a, art. 45 alin. 1 şi art. 
115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se  aprobă contribuţia proprie în cuantum de 15.000 lei a UAT Oraşul 

Jimbolia la proiectul  „Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem 
centralizat şi realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă 
Clarii Vii, ora şul Jimbolia, judeţul Timi ş”, cuprind în Programul Na ţional de 
Dezvoltare Locală (P.N.D.L.). 
  
  Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

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

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
 
Nr.  36      din 26 februarie 2015         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                  Bâcă Ioan 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind schimbarea denumirii, în nomenclatorul stradal al Oraşului 
Jimbolia, a străzii Arena Ceramica în  „strada Stadionul Unirii” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 913 din 09 februarie 2015 al Serviciul Urbanism prin  

care se propune schimbarea denumirii, în nomenclatorul stradal al Oraşului 
Jimbolia, a străzii Arena Ceramica în „strada Stadionul Unirii” ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin (5) lit. „d” şi  art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă schimbarea denumirii, în nomenclatorul stradal al 

Oraşului Jimbolia, a stăzii Arena Ceramica în „strada Stadionul Unirii”. 
  

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

caracter reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş; 

- Serviciului Administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism; 
- S.P.C.L.E.P. Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
ORAŞUL JIMBOLIA 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA 
privind împuternicirea Primarului Oraşului Jimbolia pentru negocierea tarifelor la 
contractele de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe 
proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării 
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii acestora 

   
 Consiliul Local al oraşului Jimbolia, 
 Având în vedere referatul nr. 749/16.05.2015 al Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea 
Primarului Oraşului Jimbolia pentru negocierea tarifelor la contractele de constituire a 
dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 61 din 20  
martie 2014 prin care a fost aprobat Regulamentul privind aprobarea condiţiilor în care se 
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Jimbolia în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice; 
 Având în vedere prvederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice; 
 În temeiul art. 36 alin. 9 şi art.  45  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, 
republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se împuternicişte Primarul Oraşului Jimbolia, Postelnicu Darius  

Adrian, pentru negocierea tarifelor la contractele de constituire a dreptului de servitute 
pentru realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, 
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora 
  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, 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 

- Serviciului Urbanism, 
- D-lui Postelnicu Darius Adrian, Primarul Oraşului Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 69 din 
17.04.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Restructurare 
tramă stradală şi lotizare locuinţe în Colonia agricolă Clarii Vii, oraşul 
Jimbolia 

 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1027 din 10.02.2015 al Serviciului urbanism şi  

amenajarea teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local Jimbolia nr. 69 din 17.04.2014 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal  - Restructurare tramă stradală şi lotizare locuinţe în Colonia 
agricolă Clarii Vii, oraşul Jimbolia; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. „c” şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 69 din 17.04.2014 privind  
aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Restructurare tramă stradală şi lotizare 
locuinţe în Colonia agricolă Clarii Vii, oraşul Jimbolia se modifică şi se completează 
în sensul că după art. 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins: 
“Art. 1^1 – Plan Urbanistic Zonal - Restructurare tramă stradală şi lotizare locuinţe 
în Colonia agricolă Clarii Vii, oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 402616 Jimbolia, nr. 
cad. 402616 urmează a fi dezlipit în 57 de parcele, conform documentaţiei nr. 205944 
din data de 23.12.2014 avizată de OCPI Timiş”. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice ; 

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Consiliului Judeţean Timiş 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind emiterea acordului de principiu în vederea efectuării investiţiei 
„Ferma de bovine 2000 de capete, etapizat, prin modernizare 
grajduri existente şi construire grajduri noi”  de către firma S.C. 
AGRICOLA SAN GIORGIO S.R.L. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 769 din 11.02.2015 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune emiterea acordului de principiu în 
vederea efectuării investiţiei „Ferma de bovine 2000 de capete, etapizat, prin 
modernizare grajduri existente şi construire grajduri noi”  de către firma S.C. 
AGRICOLA SAN GIORGIO S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se emite acordul de principiu în vederea efectuării investiţiei  

„Ferma de bovine 2000 de capete, etapizat, prin modernizare grajduri 
existente şi construire grajduri noi”  de către firma S.C. AGRICOLA SAN 
GIORGIO S.R.L. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. AGRICOLA SAN GIORGIO S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind emiterea acordului de principiu pentru amplasarea pe terenul 
Oraşului Jimbolia a unei celule de măsurare a consumului de energie 
electrică de către S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 907 din 19.02.2015 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune emiterea acordului de principiu 
pentru amplasarea pe terenul Oraşului Jimbolia a unei celule de măsurare a 
consumului de energie electrică de către S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se emite acordul de principiu pentru amplasarea pe terenul  

Oraşului Jimbolia, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a unei celule de 
măsurare a consumului de energie electrică, de către S.C. SUMIDA 
ROMÂNIA S.R.L. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str. George Coşbuc, nr. 1/B, cuprins în C.F. nr.  404600, 
topo. nr. 379/2, 380/2, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 956 din 10.02.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. George Coşbuc, nr. 1/B, cuprins în C.F. nr.404600, topo. nr. 379/2, 
380/2 cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Mititeanu Aurel şi  

Mititeanu Maria a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. George Coşbuc, 
nr. 1/B, cuprins în C.F. nr.  404600, topo. nr. 379/2, 380/2 cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 248 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 169 mp curte va plăti în continuare 
chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- D-lui Mititeanu Aurel şi d-nei Mititeanu Maria 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Şandor Iuliana 
aflat în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 1422 din 23 februarie 2015 al Serviciului  

impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei 
de                              
39 lei, reprezentând restituire ajutor de încălzire, aplicată debitorului Şandor 
Iuliana cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str.  Mărăşeşti, Bl. 39/A, ap. 29, care a 
decedat în data de  18.06.2014; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 39 lei,   
reprezentând restituire ajutor încălzire, aplicată debitorului Şandor Iuliana, cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str.  Mărăşeşti, Bl. 39/A, ap. 29, care a decedat în 
18.06.2014. 
 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea tabelelor de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe 
din fondul locativ de stat pe anul 2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  1424 din 23 februarie 2015 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune aprobarea tabelelor de priorităţi pentru 
repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 şi 21 din Legea locuinţei  
nr.114/1996;   

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6)  
lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă tabelele de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe 

din fondul locativ de stat pe anul 2015, conform ANEXELOR nr. 1 şi 2  care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi 
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului  judeţul 
Timiş ; 

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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul BNR 
valabil la data plăţii, a sumei de 7.300 EURO, necesară plăţii primei 
obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a oraşului 
Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 1423 din 23.02.2015 al Serviciului impozite şi taxe  

locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea din bugetul local a 
echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii, a sumei de 7.300 EURO, 
necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a 
oraşului Jimbolia; 
  Ţinând cont de prevederile art. 12 alin. 2 şi art. 34 din Legea nr. 260 / 
04.11.2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor; 

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 din bugetul local a echivalentului în lei, la  

cursul BNR valabil la data plăţii, a sumei de 7.300 EURO, necesară plăţii primei 
obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a Oraşului Jimbolia. 
 

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 Impozite şi Taxe locale 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 de aprobare a „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

activiăţii de transport în regim de taxi în oraşul Jimbolia” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1389 din 21.02.2015 al compartimentului transport  

public local prin care se propune aprobarea „Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a activiăţii de transport în regim de taxi în oraşul Jimbolia”; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

activiăţii de transport în regim de taxi în oraşul Jimbolia”, prevăzut în anexa 
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; 
- Compartimentului transport local 
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
  privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2015, cu 

finanţare din surse proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1038/19.02.2015 al Serviciului Buget, Contabilitate,  

Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune aprobarea Programului de investiţii 
pentru anul 2015, cu finanţare din surse proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul 
Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă  Programului de investiţii pentru anul 2015, cu finanţare din  

surse proprii ale SC AQUATIM SA, pentru oraşul Jimbolia după cum urmează: 
Investiţii noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 

Oraşului Jimbolia: 
a) Lucrări intervenţie, reabilitări şi extinderi reţele apă şi branşamente apă...................20.000 
lei; 
b) Lucrări intervenţie, reabilitări şi extinderi reţele canal racorduri canal......................10.000 
lei; 
c) Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie, modernizare sistem de alimentare 
cu apă şi canalizare  în oraşul Jimbolia .............................................................................  
50.000 lei 
TOTAL investi ţii din surse proprii........................................................................80.000 LEI. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală,  
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 
- SC AQUATIM SA 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea amplasamentelor staţiilor taxi 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1345 din 20.02.2015 al Compartimentului de  
transport public local prin care se propune stabilirea amplasamentelor staţiilor 
taxi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi actualizată ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se stabilesc următoarele amplasamente ale staţiilor taxi: 
 

• amplasament: Statuia Florian, str. Republicii colţ cu str. Tudor 
Vladimirescu – 2 locuri; 

• amplasament: parcarea din faţa Bisericii Greco-Catolice, str. Republicii: 
2 locuri. 
 

 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 ; 

- Compartimentului transport public local 
 

Nr.   48     din  26 februarie 2015           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Bâcă Ioan 
    
   
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind transformarea unor posturi la Şcoala Gimnazială 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1353 din 24 februarie 2015 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea unor 
posturi la Şcoala Gimnazială Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 alin. B din O.M.E.N. nr. 5.138/2014 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de 
promovare a personalului contractual; 

Având în vedere avizul Înspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 1750 din 
09.02.2015; 

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 transformarea a cinci posturi muncitor treapta 

profesională III (M) în cinci posturi muncitor treapta profesională II (M) la 
Şcoala Gimnazială Jimbolia. 

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. 
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia 

 
Nr. 49/ 26 februarie  2015   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                           Bâcă Ioan 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind transformarea unor posturi la Gr ădini ţa cu program 
Prelungit Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1372 din 24 februarie 2015 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea unor 
posturi la Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 alin. b din O.M.E.N. nr. 5.138/2014 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de 
promovare a personalului contractual; 

Având în vedere avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 74 din 
09.02.2015; 

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 transformarea a 1,5 posturi muncitor treapta 

profesională III (M) în 1,5 posturi muncitor treapta profesională II (M) la 
Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia. 

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. 
- Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia. 

 
Nr. 50/ 26 februarie  2015   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                           Bâcă Ioan 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 



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

HOTĂRÂREA 
 privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare 

efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului 
Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 1488 din 24.02.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea  tarifelor de operare pentru serviciile de 
salubrizarea efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului 
Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct.14, alin. (9) şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Începând cu data de 01.03.2015 se modifică tarifele practicate de S.C. 

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului 
Jimbolia, conform tabelului de mai jos:  

 
Nr. 
crt. 

Serviciu  U/M Preţ fără 
TVA 

Preţ cu TVA 

1 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la populaţie  

lei/pers./lună 6,53 lei 8,10 lei 

2 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la ag. economici şi instituţii publice 

lei/mc 65,41 lei 
 

81,11 lei 

3 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
voluminoase de la populaţie, ag. economici, instituţii 
publice  

lei/mc 53,45 lei 66,28 lei 

4 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor vegetale  lei/mc 44,45 lei 55,12 lei 
5 Colectare, transport şi depozitare deşeuri depozitate 

în/din rampe clandestine 
lei/mc 41,55 lei  51,52 lei 

6. Încărcat manual deşeuri 1ei/mc 16,65 lei 20,65 lei 
7. Încărcat mecanic deşeuri lei/mc 9,25 lei 11,47 lei 
8. Nivelat teren cu buldozerul lei/oră 85,68 lei 106,24 lei 

 
Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.  30/20.02.2014. 
 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara; 
- Cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr.  51     din 26 februarie 2015                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

                           Bâcă Ioan 
         CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 februarie  2015 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Bâcă Ioan. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absentează: d-l Kaba şi d-l Toth. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar şi d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Din partea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia – d-na manager Cîrlig Daniela, d-na contabil 

Buciuman Adriana, din partea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia: d-na Patrolea Maria – director. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 55 din 18.02.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru anul 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind modificare statului de funcţii la Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl 

Diel Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului SC PEISAJ HOSTA SRL pentru anul 2014. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice în/din 

Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a două posturi vacante la Căminul pentru persoane 

vârstnice Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Jimbolia 

pentru a face parte din Consiliul Consultativ din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului propriu pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile din bugetul local pentru anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 82 din 06.01.2009 încheiat cu 
Asociaţia de fotbal Marcel Baban, pentru suprafaţa de 51.300 mp, pentru construirea unei baze 
sportive. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei din bugetul local la proiectul „Reabilitarea şi 
extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat de 
canalizare în Colonia Agricolă Clarii -Vii, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”.  

13. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Arena Ceramica din oraşul Jimbolia în 
strada Stadionul Unirii. 

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Jimbolia pentru negocierea tarifelor 
la contractele de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea 
publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

15. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 69 din 17.04.2014 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Restructurare tramă stradală şi lotizare locuinţe 
în Colonia agricolă Clarii Vii, oraşul Jimbolia. 

16. Proiect de hotărâre privind emiterea unui acord de principiu în vederea efectuării investiţiei „Ferma 
de bovine 2000 de capete, etapizat, prin modernizare grajduri existente şi construire grajduri 
noi”  de către firma S.C. AGRICOLA SAN GIORGIO S.R.L. 
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17. Proiect de hotărâre privind emiterea unui acord de principiu pentru amplasarea pe terenul Oraşului 
Jimbolia a unei celule de măsurare energie electrică. 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului cumpărat în 
baza Legii 112/1995. 

19. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SANDOR IULIANA aflat în 
stare de insolvabilitate. 

20. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului BARBU MIRELA aflat în stare 
de insolvabilitate. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelelor nominale privind repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2015. 

22. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 7.300 EURO, echivalentul în lei la 
cursul BNR de la data plăţii, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea 
statului şi a Oraşului Jimbolia. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de 
transport în regim de taxi în Oraşul Jimbolia. 

24. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
25. Probleme ale Primăriei.  
26. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâree privind aprobarea programului de investiţii pentru anul 2015, cu finanţare din 
surse proprii ale SC Aquatim SA, pentru oraşul Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor staţiilor taxi. 
3. Proiect de hotărârea privind transformarea unor posturi la Şcoala Gimnazială Jimbolia 
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi la Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate 

de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia 
                           

Conform HCL NR. 20 din 13.02.2015 preşedinte de şedinţă este d-l Bâcă Ioan. 
D-l Bâcă supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Bâcă supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 22 ianuarie 2015 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 13 februarie  2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Bâcă – referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, rog reprezentanţii spitalului să ne facă o 

prezentare a raportului de activitate pe anul 2014. 
D-na Buciuman -  o să prezint situaţia financiară pe anul 2014. Veniturile realizate au fost în sumă 

de 8.415.376 lei din care 87% au reprezentat veniturile din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate 
(7.297.340 lei venituri facturate), 3% venituri din contractul cu Direcţia Sanitară Timiş (260.069 lei), 7% au 
reprezentat veniturile din subvenţile de la bugetul local (526.653 lei), şi 3% au fost venituri proprii (271.855 
lei). 

Cheltuielile totale realizate în anul 2014 au fost în sumă de 8.792.702 lei, astfel încât la 31.12.2014 
s-a înregistrat un deficit bugetar de 378.325 lei. Veniturile realizate efectiv pentru serviciile prestate în 
relaţia cu Casa de Asigurări au fost de 7.918.510 lei (7.297.340 lei facturată). 

Din totalul cheltuielilor, 60% au fost reprezentate de cheltuielile de personal, 33% cheltuielile 
materiale, (din care 39% au fost cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare) şi 7% cheltuieli de capital 
(reparaţii capitale şi amortizări). 
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În legătură cu fluxul de trezorerie, încasările totale în conturile de la Trezorerie au fost de 8.203.116 

lei, iar plăţile totale au fost de 8.264.178 lei, respectiv am avut o diferenţă neacoperită de 61.062 lei, sumă 
care a fost utilizată din excedentul care a fost înregistrat în anul 2013, astfel, dacă la începutul anului 2014 
am avut un sold în trezorerie de 340.076 lei, la sfârşitul anului am avut 279.014 lei, din care 190.669 din 
contractul cu casa şi 88.345 lei venituri proprii. Acest sold va fi folosit în 2015. 

Am avut venituri şi din donaţii, atât în bani cât şi în bunuri materiale. Donaţiile în bani au fost în 
sumă de 176.000 lei la începutul anului, în cursul anului 2014 am avut încasări din donaţii de 30.250 lei, iar 
plăţile totale pe donaţii au fost de 201.233 lei, din care pe reparaţii capitale 175.223 lei (pavilionul secţie de 
interne) şi achiziţionarea de aparatură medicală de 25.250 lei. Am mai avut donaţii în bunuri materiale de 
624.486 lei, respectiv materiale sanitare şi medicamente.  

Din subvenţile de la bugetul local (526.653 lei), s-a folosit pentru utilităţi suma de 360715 lei, pentru 
reparaţii curente suma de 89.285 lei, pentru achiziţii de aparatură medicală suma de 30.653 lei şi pentru 
reparaţii capitale suma de 46.000 lei (acoperişul de la blocul alimentar şi radiologie). 

Din veniturile proprii încasate, respectiv din serviciile medicale la cerere s-au făcut plăţi de 149.059 
lei, din care pentru cheltuieli materiale 15.224 lei, pentru realizarea reţelei proprii de oxigen medical de 
79.979 lei, pentru achiziţii de echipamente medicale suma de 42.204 lei, diferenţa de 11.652 lei pentru 
repararea acoperişului la blocul alimentar şi radiologie. 

În cursul anului 2014 s-au făcut dotări cu echipamnete medicale: un electrocardiograf, un 
rezectoscop, un aplicator de clipuri titan, aparat de terapie cu ultrasunete, casetă radiologie, un uscător de 
rufe şi o reţea de oxigen medical. 

Salariile personalului au fost achitate la termen. La sfârşitul anului avem clienţi neîncasaţi de 
450.111 lei, servicii medicale facturate către Casa de Asigurări şi neîncasate şi furnizori neachitaţi în sumă 
de 352.381 lei. Aceasta a fost activitatea financiară a spitalului în anul 2014. Dacă aveţi întrebări. 

D-l Ciuciulete – să aveţi grijă la modul de înscriere a valorii bunurilor din donaţii, nu le mai da-ţi 
preţurile alea enorme cum vor nemţii.  

D-na Buciuman – se ţine cont de uzura lor şi de anul de fabricaţie. 
D-şoara Cârlig – vreau  să vă aduc la cunoştinţă că de la 1 aprilie vom da drumul serviciului de 

recuperare medicală şi de la 1 martie îşi începe activitatea un nou medic specialist gastroenterologie, în 
ambulator. Vom mai achiziţiona aparatură pentru a-şi putea desfăşura activitatea cu servicii complete. 

 
D-l Bâcă prezintă referatul privind  modificare statului de funcţii la Spitalului 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 27 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind  aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 28 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind  aprobarea bilanţului SC PEISAJ HOSTA SRL pentru anul 2014. 
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. 
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D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Bâcă – s-a discutat ieri în adunarea generală a acţionarilor. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 29 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea organigramei Căminului pentru persoane 
vârstnice 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 30 
  

D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice 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 Prcsina – Serviciul Public de Asistenţă Socială a luat act de acest Regulament de organizare şi 

funcţionare? Avem un aviz? Întreb acest lucru deoarece la punctul anterior am votat ca, Căminul pentru 
personae vârstnice să fie coordonat metodologic de către SPAS. 

D-l Niţoi – regulamentul este făcut conform legislaţiei specifice în vigoare. SPAS-ul este înfiinţat, 
dar nu avem şef de serviciu şi serviciul nu este încă acreditat. Când vom avea şef de serviciu, acesta va lua la 
cunoştinţă de toate documentele instituţiilor pe care le va coordona. Căminul pentru persoane vârstnice are 
personalitate juridică, dar se va acredita prin SPAS. 

D-na Patrolea – vom avea control de la Timişoara şi ne-au solicitat să actualizăm toate documentele 
după noile standarde, din acest motiv le-am înaintat acum, înainte de acreditarea SPAS. 

D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 31 

 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea procedurii privind admi terea/ieşirea persoanei 

vârstnice în/din Căminul pentru persoane vârstnice 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 32 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind scoaterea la concurs a două posturi vacante la Căminul 

pentru persoane vârstnice 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 33 
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D-l Bâcă prezintă referatul privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia pentru a face parte din Consiliul Consultativ din cadrul Căminului pentru 
persoane vârstnice 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 Tinei  – care a fost propunerea comisiei sociale? 
D-l Bâcă – nu am făcut o altă propunere, suntem d accord cu ce a propus executivul. 
D-l Postelnicu – dacă aveţi o altă propunere vă ascultăm. 
D-l Kasa – aş asocia acest post cu comisia socială. 
D-l Postelnicu – rugăm comisia socială să propună un reprezentant. 
D-l Niţoi – legea prevede că trebuie să fie un consilier local, nu specifică din ce comisie. 
D-l Corneanu – îl propun pe d-l Bâcă. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 6 voturi pentru, 8 voturi 

împotrivă şi o abţinere. 
D-l Bâcă supune la vot propunerea d-lui Corneanu care se aprobă cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 34 

 
D-l Bâcă prezintă referatul privind rezilierea contractului de concesiune nr. 82 din 06.01.2009 

încheiat cu Asociaţia de fotbal Marcel Baban, pentru suprafaţa de 51.300 mp, pentru construirea unei 
baze sportive. 

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 Meszaros – s-a plătit concesiunea? 
D-l Postelnicu – solicităm rezilierea deoarece nu s-a obţinut autorizaţia de construire în termenul 

prevăzut în contractul de concesiune. Mai are de plătit şi o parte din concesiune. 
D-l Tinei  – în şedinţele trecute am discutat să se verifice contractele de concesiune, să nu se 

depăşească termenele de obţinere a autorizaţiilor de construire. De ce nu s-a verificat din 2011 până în 2015? 
D-l Postelnicu – este un proiect cu finanţare europeană, am aşteptat peste termenul de 2 ani şi acum 

am recurs la această măsură.  
D-l Kasa – am spus să verificăm pentru concesionările de teren pentru construcţiile de locuinţe, să nu 

se depăşească cei 2 ani, dar la construcţiile de anvergură propun să lăsăm o marjă de 1-2 ani, în cazul în care 
beneficiarul este de bună credinţă şi vine cu un raport scris în care ne prezintă starea în care se află proiectul 
la care lucrează. 

D-l Postelnicu – conform legii perioada este de 2 ani, după această perioadă să venim în faţa 
consiliului local să discutăm fiecare situaţie în parte. 

D-l Meszaros – dacă zice că nu mai plăteşte după ce reziliem contractul? 
D-l Postelnicu – datoria este certă, e obligat să plătească ce are până la această data. Nu se mai 

facturează de acum încolo. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 35 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea contribu ţiei din bugetul local la proiectul 

„Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat de 
canalizare în Colonia Agricolă Clarii -Vii, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş” . 

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. 
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D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tinei  – ce presupune lucrarea, racordul la porţiunea de ţevi care a mai rămas până la staţia de 

epurare? 
D-l Gorgan – mai sunt de montat şi staţiile de pompare. Acest program este fostul OG 7 din 2005 şi 

de atunci primim pe tranşe banii. Iniţial în contractual de finanţare nu era prevăzută  o contribuţie a 
Consiliului Local, acum ni se solicită şi această contribuţie de 15.000 lei. Nu este o sumă mare raportat la 
2.500.000 lei, care este valoarea totală a proiectului. 

D-l Meszaros – de pe vremea d-lui Kaba am auzit de investiţii în Clarii Vii. Faceţi un gest şi duceţi-
ne acolo să ne explicaţi despre ce investiţii este vorba. 

D-l Gorgan – vă punem la dispoziţie microbuzul şi când doriţi putem merge. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 36 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind schimbarea denumirii str ăzii Arena Ceramica din oraşul 

Jimbolia în strada Stadionul Unirii. 
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 Tinei  – care este localizarea exacta a acestui imobil? 
D-l Postelnicu – pe amplasamentul fostei gropi de gunoi, în spatele halelor d-lui Kasa, “Banea 

Poartă”. Sunt diferenţe în actele de indentitate, persoane din aceeaşi familie au domiciliu diferit. Vrem să 
rămână ce e dominant, să nu dăm o denumire nouă.  

D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 37 

 
D-l Bâcă prezintă referatul privind împuternicirea primarului ora şului Jimbolia pentru 

negocierea tarifelor la contractele de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului 
pe proprietatea publică/privat ă în vederea instalării, între ţinerii, înlocuirii sau mut ării re ţelelor de 
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

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 Prcsina – pentru proprietatea publică mi se pare în regulă să împuternicim primarul, dar pentru 

proprietatea privată? 
D-l Postelnicu – este vorba de proprietatea privată a oraşului. 
D-l Tinei  – preţul de pornire este 3 lei/m? 
D-l Postelnicu – este un tarif stabilit prin regulament, dar vrem să îi adunăm pe toţi, să putem face un 

inventar exact al reţelelor, asta este de fapt scopul negocierii. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 38 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 69 din 

17.04.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Restructurare tramă stradală şi lotizare 
locuinţe în Colonia agricolă Clarii Vii, ora şul 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 Postelnicu – este vorba de Planul Urbanistic Zonal aprobat în acea zonă şi urmează demersurile 

pentru implementarea lui. Această lotizare/apartamentare este un prim pas, o să fie o chestiune delicate de 
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pus în practică. 
D-l Tinei  – când va fi aplicat efectiv acest PUZ? 
D-l Postelnicu – o luăm etapizat, asta este o etapă. 
D-l Tinei  – punerea în teren a PUZ-ului, cu delimitări în teren, când se va face? 
D-l Postelnicu – probabil în cursul acestui an. Topometriştii lucrează deja pe teren. 
D-l Tinei  – un termen? 
D-l Postelnicu – această lotizare este un prim pas, nu putem da termen. Ba trebui probabil să 

demolăm nişte anexe construite haotic. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 39 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind emiterea unui acord de principiu în vederea efectuării 

investiţiei „Ferma de bovine 2000 de capete, etapizat, prin modernizare grajduri existente şi 
construire grajduri noi” de c ătre firma S.C. AGRICOLA SAN GIORGIO S.R.L. 

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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi “pentru” şi o “abţinere” 

(d-l Gorgan) voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 40 

 
D-l Bâcă prezintă referatul privind emiterea unui acord de principiu pentru amplasarea pe 

terenul Oraşului Jimbolia a unei celule de măsurare energie electrică. 
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 Postelnicu – extinderea halelor Sumida necesită o extindere a puterii energetice.  
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 41 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 

imobilului cumpărat în baza Legii 112/1995. 
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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 42 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului SANDOR 

IULIANA aflat în stare de insolvabilitate. 
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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 43 
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D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea tabelelor nominale privind reparti ţia de locuinţe 

din fondul locativ de stat pe anul 2015. 
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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 44 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind alocarea din bugetul local a sumei de 7.300 EURO, 

echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuin ţele 
aflate în proprietatea statului şi a Oraşului 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 Meszaros – de ce în EURO? Suntem în România. 
D-l Postelnicu – firmele de asigurări au preţurile în EURO. Primele de asigurări se vor calcula în lei 

la cursul din ziua plăţii efective. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 45 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

activităţii de transport în regim de taxi în Oraşul 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 Prcsina – am văzut în regulament că autoturimele vor fi de culoare albă. Nu este obligatorie 

culoarea galbenă? 
D-l Ni ţoi – nu.  
D-l Gorgan – noi hotărâm. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 46 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea programului de investiţii pentru anul 2015, cu 

finanţare din surse proprii ale SC Aquatim SA, pentru oraşul 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 Postelnicu – este vorba de investiţiile din surse proprii ale Aquatim. Aici nu intră investiţiile din 

fondurile europene. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 47 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind stabilirea amplasamentelor staţiilor taxi. 
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.  
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D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 48 

 
D-l Bâcă prezintă referatul privind transformarea unor posturi la Şcoala Gimnazială 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 Ciuciulete – este vorba de acordarea unei gradaţii. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 49 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind transformarea unor posturi la Gr ădini ţa cu Program 

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

HOTĂRÂREA NR. 50 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de 

salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care 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 Postelnicu – la sfârşitul anului au solicitat o majorare pe care nu am aprobat-o. Acum se solicită 

o actualizare cu indicele inflaţiei, lucru prevăzut şi în contractual de concesiune. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi două abţiner (d-

l Ciofiac şi d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 51 

 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei sociale: 
D-l Bâcă prezintă referatul privind repartizarea unei locuinţe din fondul locative de stat d-lui Madar 

Misi, care este pe primul loc pe tabelul cu locuinţele cu o camera. 
Din partea comisiei urbanism: 
D-l Prcsina – să venim cu o propunere de amenajare a parcărilor din zona blocurilor ca să putem 

prinde în bugetul de anul viitor. Propunerea mea ar fi că în zona blocurilor trebuie revizuită situaţia 
existentă. Sunt foarte multe maşini şi ar trebui puţină ordine mai ales că o să facem şi parcare pentru taxi. La 
fel cum s-a făcut şi în alte zone, propun să facem şi pe strada Republicii, de la intersecţia cu strada Spre 
Nord până la gară. Spun asta pentru că unii parchează paralel, alţii perpendicular, alţii într-un anumit unghi. 

D-l Postelnicu - referitor la această problemă, avem în lucru un studiu de fezabilitate pentru zona 
blocurilor de pe Republicii, pentru parcări şi curţi interioare.  Încă nu este gata. 

D-l Niţoi – nu sunt atâtea locuri de parcare câte maşini sunt în zona gării. 
D-l Prcsina – mă gândeam la un sistem care să ajute la stabilirea unei anumite ordini în acea zonă, 

nu la un sistem stufos. Să pornim de la o bază pe care să o dezvoltăm în timp. 
D-l Gorgan – nu încurajez taxarea locurilor de parcare. O să ne trezim că fiecare îşi împrejmuieşte 

locul pe care l-a plătit sau pune bariere. Trebuie să umblăm la mentalitatea oamenilor, să înţeleagă că nu 
trebuie să parcheze în faţa imobilului sau a barului, când la 50 de m este o parcare goală. 
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Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Niţoi – am primit adresă de la Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş prin care ni se aduce la 

cunoştinţă că şi comisiile consiliului local trebuie să facă un raport de activitate anual care trebuie afişat. Am 
primit un prim raport de activitate al unui consilier local pe care îl vom afişa pe site-ul primăriei. 

Se trece la diverse: 
D-l Tinei – există o supărare în oraş, cum că noi am tăiat alocările de fonduri pentru activităţile 

sportive din oraş. Aş dori o informare din partea domnului secretar. 
D-l Niţoi – s-a amânat punctul de pe ordinea de zi privitor la aplicarea Legii 550 pentru că am aflat 

date noi, că Blystwood primeşte banii pe o altă lege, care prevede că se pot finanţa anumite cheltuieli. Pentru 
a ne putea informa, am hotărât să amânăm şi vom veni într-o şedinţă viitoare cu un program complet. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Bâcă 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,  
             Bâcă Ioan 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  




