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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe 
anul 2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 2182 din 23.03.2015 a serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi 
completării statelor de funcţii pentru anul 2015 ale activităţilor finanţate de la bugetul 
local şi activităţilor autofinanţate; 
         Ţinând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, a Legii nr. 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statelor de funcţii ale 

activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 
2015,  conform anexelor 1-5 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 stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al oraşului Jimbolia pentru activităţi nonprofit de interes local 
 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  1459  din 24.02.2015 al Serviciului APL, IE, RP, RI prin  

care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea regimului finanţărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Jimbolia pentru activităţi 
nonprofit de interes local; 

Ţinând cont de prevederile  Legii 350/2005 privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes 
general; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6) 
lit.”a” pct. 1, 2, 4, 5, 6, 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 Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile  

alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Se aprobă Programul anual (2015) propriu pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local, prevăzut în anexa nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  - Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din 
comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor finanţate din bugetul local: 

- D-l Kasa Ioan Tiberiu – membru; 
- D-l Barna Petru Ladislau – membru; 
- D-na Stanchescu Golban Livia Doina  – membru supleant; 

Art. 4. – 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; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane 
- celor prevăzuţi la art. 3 
- cetăţenilor prin afişare. 
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  ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea Normelor  de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor  şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 2237 din 24.03.2015 al secretarului Oraşului Jimbolia prin 
care se propune aprobarea Normelor  de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor  şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unitaăţi de asistenţă socială  ; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor  şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prevăzute 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; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială  
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015, de la bugetul 
local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare,precum şi pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a Grilei de 
evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 2238 din 24.03.2015 al secretarului Oraşului Jimbolia prin 
care se propune aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015, de la 
bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare,precum şi pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a Grilei de 
evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (2) din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015, de la 
bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor 
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială, a asociaţiilor şi fundaţiilor, a unităţilor de asistenţă socială, aşa 
cum sunt clasificate în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială, pentru 
următoarele categorii de persoane beneficiare: 
    1. persoane fără adăpost; 
    2. persoane toxico-dependente; 
    3. persoane victime ale traficului de persoane; 
    4. copii separaţi sau cu risc de excluziune; 
    5. persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 
    6. persoane vârstnice marginalizate/excluse social; 
    7. persoane cu handicap; 
    8. persoane victime ale violenţei în familie; 
    9. persoane imigrante şi refugiaţi; 
  10. alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane şi familii cu venituri mici. 
    
 
 



 
  Art. 2  - Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor care vor primi subvenţii, în următoarea componenţă : 
 1. D-l Toth Gabor         - consilier local 
 2. D-na Crăciun Ana Maria – Şef SPAS Jimbolia       
 3. D-na Călina Sorina      - Şef Serviciu  Buget, Contabilitate 
 Membrii supleanţi : 
 1.  D-l Bâcă Ioan -  consilier local 
 2.  D-l Niţoi Ionel -  secretar oraş 
 3. D-na Bartalics Eugenia  -  inspector buget-contabilitate 
 Secretarul comisiei se numeşte d-na Bura Aurelia – inspector. 
     Art. 3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de 
evaluare şi selecţionare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
     Art. 4 - Se aprobă Grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzută în 
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. – 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 Public de Asistenţă Socială  
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiilor ce se pot aloca de la bugetul 
local pentru o persoană asistată 
 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 2239 din 24.03.2015 al secretarului Oraşului Jimbolia prin 
care se propune aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiilor ce se pot aloca de la 
bugetul local pentru o persoană asistată; 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 34/1998 şi ale art. 12 alin.3 şi 4 
din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1153/2001; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă nivelul mediu lunar al subvenţiilor ce se acordă de la bugetul 
local pentru o persoană asistată, în anul 2015,  astfel: 
    a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial; 
    b) 175 lei/persoană, pentru centrul de zi; 
    c) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; 
    d) 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. 
 
      

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 Public de Asistenţă Socială  
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea termenului de depunere a documentelor de solicitare a subvenţiei de 
către asociaţii şi fundaţii conform Legea nr. 34/1998 în anul în curs 2015 
 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 2240 din 24.03.2015 al secretarului Oraşului Jimbolia prin 
care se propune aprobarea termenului de depunere a documentelor de solicitare a 
subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii conform Legea nr. 34/1998 în anul în curs 2015; 

Având în vedere prevederile art. 10 din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 1153/2001, actualizată; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă ca termen limită de depunere a cererilor de solicitare a 
subven’iilor prevăzute de Legea nr. 34/1998 pentru anul în curs, data de 30  aprilie 
2015. 
      

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 Public de Asistenţă Socială  
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea nivelului subvenţiilor ce urmează să fie acordate asociaţiilor şi 
fundaţiilor în baza Legii nr.  34/1998 
 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 2241 din 24.03.2015 al secretarului Oraşului Jimbolia prin 
care se propune aprobarea nivelului subvenţiilor ce urmează să fie acordate asociaţiilor 
şi fundaţiilor în baza Legii nr.  34/1998; 

Având în vedere prevederile art. 9 din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 1153/2001 actualizată, precum şi alocaţiile din bugetul local în anul 2015; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă ca nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate  asociaţiilor 
şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998 în anul 2015 să fie în sumă de 101.000 lei.   
      

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 Public de Asistenţă Socială  
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL  TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
                      

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 20 
februarie 2014 prin transmiterea spre folosinţă şi a terenurilor aferente 
mijloacelor fixe încredinţate deja spre administrare către SC AQUATIM SA  

 

  Consiliul local al orasului Jimbolia 
Având în vedere referatul nr. 2108 din 18.02.2015 prin care se propune 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 20 februarie 2014 
prin transmiterea spre folosinţă şi a terenurilor aferente mijloacelor fixe încredinţate 
deja spre administrare către SC AQUATIM SA; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 20 februarie 
2014; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice; 
  Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, modificată;  
  Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare; 
  În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Contractul de Delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932 din 
19.01.2010 încheiat între SC Aquatim SA şi Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiş ; 
  În temeiul art  36 alin. (2) lit. “d”, alin. 5 lit. (a), alin. (6) lit. “a” pct. 14 şi art. 
45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
modificată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
  Art.1 – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 34 din 20 februarie 2014, prin transmiterea spre folosinţă şi a terenurilor 
aferente mijloacelor fixe încredinţate deja spre administrare către SC AQUATIM SA şi 
evidenţiate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, anexă care va completa Anexa nr. V, 
respectiv “Lista cu bunurile proprietate publică transmise operatorului”, parte 
integrantă a Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între SC Aquatim SA şi Asociaţia de 
dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş 
 Art. 2. – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: 
   - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
    - Serviciului administraţie public locală; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă- canal Timiş; 
  - S.C. "AQUATIM" S.A.  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE A 
de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 41 
din 26.02.2015 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. 2133 din 10.03.2015 al Serviciului urbanism,  

amenajarea teritoriului prin care se propune modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 41 din 26.02.2015 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.; 

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 modifică şi se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului  

Local Jimbolia nr. 41 din 26.02.2015 şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. - Se emite acordul de principiu pentru amplasarea pe terenul  

Oraşului Jimbolia, înscris în CF nr. 403468 (CF vechi 10521) Jimbolia, nr. 
topo. 3782/2/1, în suprafaţă de 750 mp, cu drept de uz şi servitute în favoarea 
SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA, 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  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 654 din 19.03.2015 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele 
imobile din oraşul Jimbolia; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din  

Oraşul Jimbolia, după cum urmează : 
a) Dezlipiri: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 404392 Jimbolia şi 
identificat cu  nr. topo. 404392 în suprafaţă de 1.818 mp în două 
parcele după cum urmează: imobil identificat cu nr. topo. 404732 în 
suprafaţă de 1.418 mp (având descrierea casă şi curte în Str. 
Republicii, nr. 77) şi imobil identificat cu nr. topo 404733, în 
suprafaţă de 400 mp (având descrierea teren intravilan în Str. 
Republicii). 

2. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 403468 Jimbolia, nr. topo. 
3782/2/1 în suprafaţă de 750 mp în două parcele, având suprafeţele de 
29 mp, respectiv de 735 mp. 

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; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea elaborării certificatelor de performanţă energetică 
pentru clădirile şi locuinţele aflate în proprietatea sau administrarea 
Oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2078 din 18.03.2015 al Serviciului urbanism,  

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea elaborării certificatelor 
de performanţă energetică pentru clădirile aflate în proprietatea sau 
administrarea Oraşului Jimbolia; 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. 1 lit. b din Legea nr. 372/2005 
privind performanţa energetică a clădirilor; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă elaborarea certificatelor de performanţă energetică  

pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea Oraşului Jimbolia care 
adăpostesc instituţii publice, precum şi pentru locuinţele aflate în proprietatea 
sau administrarea Oraşului Jimbolia. 
 Art. 2.  – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului. 

Art. 3. – 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; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 153/2008, înregistrat la 
Primăria Jimbolia cu nr. 261/2009, încheiat cu SC Compania Eoliană SRL 

 
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1979 din 25.03.2015 al Serviciului  Urbanism prin  
care se propune prelungirea contractului de închiriere nr. 153/2008, înregistrat la 
Primăria Jimbolia cu nr. 261/2009, încheiat cu SC Compania Eoliană SRL, până 
la data punerii în posesie a noului proprietar; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă  prelungirea, prin act adiţional, a contractului de  
Închiriere nr. 153/2008, înregistrat la Primăria Jimbolia cu nr. 261/2009, încheiat 
cu SC Compania Eoliană SRL, până la data punerii în posesie a noului 
proprietar. 
  

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

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

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

- Serviciului Urbanism; 
- SC Compania Eoliană SRL 
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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. Petofi Sandor, nr. 12, cuprins în C.F. nr.  403135, 
topo. nr. 7011/2276, 7038/2277, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2070 din 18.03.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Petofi Sandor, nr. 12, cuprins în C.F. nr.  403135, topo. nr. 
7011/2276, 7038/2277, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei Leiher Parasca a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Petofi Sandor, nr. 12, cuprins în C.F. 
nr.  403135, topo. nr. 7011/2276, 7038/2277, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 150 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 110 mp curte şi 153 mp grădină  va 
plăti în continuare chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- d-nei Leiher Parasca 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  2248  din 24.03.2015  al Serviciului Administraţie Publică  

Locală, prin care se solicită aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, 
de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului; 

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă  

şi de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, astfel: 

• în dosarul de insolvenţă al debitoarei S.C. IPROTIM S.A., dosar nr. 
4179/30/2011 aflat pe rolul Tribunalului Timiş, Secţia a II a Civilă, atât în primă 
instanţă cât şi în căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări 
şi de a invoca excepţii;  

• în litigiul cu pârâta S.C. HYDRO ELECTRIC SISTEMA SRL , dosarul nr. 
1794/30/2013 aflat pe rolul Tribunalului Timiş, Secţia Contencios Administrativ 
şi Fiscal, atât în primă instanţă cât şi în căi de atac, cu dreptul de a propune şi 
administra probe, apărări şi de a invoca excepţii ; 

• în litigiul cu debitoarea S.C. ROMULUS INVEST S.R.L.,  atât în primă 
instanţă cât şi în căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări 
şi de a invoca excepţii;  
 
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  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
 

Nr.    66        din 26 martie  2015                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Bâcă Ioan                         

                                           CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a suprafeţei de 26,15 ha din  
terenul situat în Jimbolia, cuprins în tarlaua 92/1  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2222/24.03.2015 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică a suprafeţei de 
26,15 ha din  terenul situat în Jimbolia, cuprins în tarlaua 92/1 Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a suprafeţei de 26,15 ha 

din  terenul situat în Jimbolia, cuprins în tarlaua 92/1. 
 
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 urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
ORAŞUL JIMBOLIA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al  

oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 

   
 Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 25.09.2014 
 Având în vedere : 

• referatul nr. 1856/24.03.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui 
mandat special împuternicitului Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
– Canal Timiş; 

• prevederile Legii nr. 215/2011 a administaţiei publice locale, republicată, ale 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

• Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 
Timiş, art. 21 (1); 

 În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Se mandatează Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului 
Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 21.02.1971, la  Jimbolia, jud. Timiş, 
domicialiat în Jimbolia, posesor al C.I. seria  TM , nr. 878017, eliberat de  SPCLEP 
Jimbolia, la data de 02.02.2011, ca în Adunarea Generală din data de 02.04.2015 a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş , să aprobe 
intrarea în Asociaţie a următoarelor comune: Cărpiniş, Sânandrei, Fârdea, Valcani, 
Tomnatic. 
  Art. 2.  – Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Local Jimbolia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

- Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 

- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 
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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 închiriere (rent – a – car)  în 
oraşul Jimbolia” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2110 din 19.03.2015 al compartimentului transport  

public local prin care se propune aprobarea „Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a activiăţii de transport în regim de închiriere (rent – a – car)  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 închiriere (rent – a – car) 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 scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 29 mp din  terenul  intravilan situat în Jimbolia, cuprins în 
CF nr. 403468 Jimbolia, pentru amplasarea unei anvelope celulă de 
măsurare energie electrică 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2149/24.03.2015 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 29 mp din  terenul  situat în Jimbolia, cuprins în 
CF nr. 403468 Jimbolia, pentru amplasarea unei anvelope celulă de măsurare 
energie electrică; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 29 mp 
din  terenul  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 403468 Jimbolia, pentru 
amplasarea unei anvelope celulă de măsurare energie electrică. 

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

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

 
HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită ASOCIAŢIEI PENTRU 
PROMOVAREA VALORILOR LOCALE PROVAL , a Biroului nr. 3  
situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare  nr. 9, cu destinaţia de sediu 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2178/25.03.2015 al Serviciului Urbanism prin care se 

propune darea în folosinţă gratuită ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA 
VALORILOR LOCALE PROVAL , a Biroului nr. 3  situat în Jimbolia, str. Ştefan 
cel Mare  nr. 9, cu destinaţia de sediu; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Se aprobă darea în folosinţă ASOCIAŢIEI PENTRU 

PROMOVAREA VALORILOR LOCALE PROVAL , a Biroului nr. 3  situat în 
Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, cu destinaţia de sediu. 

Art. 2.  - Darea în folosinţă se va face în baza unui contract de comodat, pentru o 
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism 
- ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA VALORILOR 
LOCALE PROVAL  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere, 
pentru anul 2015, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului 
Tehnologic Jimbolia. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2256 din 25 martie 2015  al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 35.000 lei, din 
bugetul local, pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru anul 2015, din 
cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  35.000 lei pentru susţinerea 

activităţii de lupte libere, pentru anul 2015, din cadrul structurii Clubul Sportiv 
Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia.  
 Suma de 35.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de 
funcţionare, capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie. 

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

character reparatoriu 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 
- Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia 
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 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 martie 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 Kasa. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar şi d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 101 din 18.03.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Prezentarea Raportului asupra stării generale, economice, sociale, culutrale, sportive şi 
administrative a oraşului Jimbolia în anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statelor de funcţii pe anul 2015 la Primăria Oraşului 
Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al oraşului Jimbolia pentru activităţi nonprofit de interes local. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea liniilor prioritare pentru subvenţionarea de la bugetul local, în 
anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 
constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare, precum şi pentru aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia şi a grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiilor ce se pot aloca de la 
bugetul local pentru o persoană asistată.   

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenului de depunere a documentelor de solicitare a 
subvenţiei conform Legii nr. 34/1998 de către asociaţiile şi fundaţiile pentru anul 2015. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului subvenţiilor pentru care se încheie convenţii definitive 
în anul 2015, în baza Legii 34/1998. 

9. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 34 din 
20.02.2014 privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare, aflate în  proprietatea publică a orasului Jimbolia, şi transmiterea acestor bunuri  în 
administrarea operatorului S.C. AQUATIM S.A. 

10. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 41 din 
26.02.2015 privind emiterea unui acord de principiu pentru amplasarea pe terenul Oraşului Jimbolia 
a unei celule de măsurare a consumului de energie electrică de către SC SUMIDA ROMÂNIA SRL. 

11. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
12. Proiect de hotărâre privind elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru clădirile aflate 

în proprietatea sau administrarea Oraşului Jimbolia. 
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 153/2008, înregistrat la Primăria 

Jimbolia cu nr. 261/2009, încheiat cu SC Compania Eoliană SRL. 
14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului cumpărat 

în baza Legii 112/1995. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi 

de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia. 
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16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a  terenului în suprafaţă de  26,15 ha situat în tarlaua 
92/1.  

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia în adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

18. Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de 
transport în regim de închiriere (rent a car) în oraşul Jimbolia. 

19. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
20. Probleme ale Primăriei.  
21. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a 
suprafeţei de 29 mp din  terenul  intravilan situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 403468 Jimbolia, 
pentru amplasarea unei anvelope celulă de măsurare energie electrică. 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA 
VALORILOR LOCALE PROVAL, a Biroului nr. 3  situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare  nr. 9, cu 
destinaţia de sediu 

3. Proiect de hotărâre privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru 
anul 2015, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia. 

4. Prezentarea raportului de audit nr. 1191 din 17.02.2015 şi a deciziei nr. 5 din 12.03.2015 încheiate în 
urma acțiunii de audit asupra conturilor anuale de execuţie bugetară  pe anul 2014 efectuată de 
Camera de Conturi a Judeţului Timiş la Unitatea Administrativă Teritorială oraşul Jimbolia. 

5. Prezentarea raportului de audit nr. 1190 din 17.02.2015 şi a deciziei nr. 6 din 12.03.2015 încheiate în 
urma acțiunii de verificare “Controlul fondurilor alocate din Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice pentru obiectivele de investiții prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală conform OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 
Deyvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare” efectuată de Camera de Conturi a 
Judeţului Timiş la Unitatea Administrativă Teritorială oraşul 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 26 februarie 2015 care se aprobă cu  

unanimitate de voturi.  
D-l Bâcă supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 17 martie  2015 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
 
D-l Postelnicu – înainte de a discuta punctele de pe ordinea de zi, vă aduc la cunoştiinţă că d-l Kaba 

şi-a depus demisia din funcţia de consilier local. În următoarea şedinţă ordinară o să aprobăm încetarea 
mandatului d-lui Kaba şi o să validăm un alt consilier UDMR. 

 
D-l Bâcă – am avut la mape raportul domnului primar pe anul 2014. Dacă are cineva vreo întrebare 

sau doreşte lămuriri? 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea Statelor de funcţii pe anul 2015 la Primăria 

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.  
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D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 53 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind stabilirea regimului finan ţărilor nerambursabile alocate de 
la bugetul local al oraşului Jimbolia pentru activit ăţi nonprofit de interes local. 

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

HOTĂRÂREA NR. 54 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 
şi administrează unităţi de asistenţă socială. 

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

HOTĂRÂREA NR. 55 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind stabilirea liniilor prioritare pe ntru subvenţionarea de la 
bugetul local, în anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare, precum şi pentru aprobarea regulamentului 
de organizare şi funcţionare a acesteia şi a grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor . 

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

HOTĂRÂREA NR. 56 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea nivelului mediu lunar a l subvenţiilor ce se pot 
aloca de la bugetul local pentru o persoană asistată . 

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 Meszaros – aceste sume sunt prevăzute de lege. 
D-l Niţoi – da. Aceste nivele sunt prevăzute de legislaţia specifică. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 57 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea termenului de depunere a documentelor de 
solicitare a subvenţiei conform Legii nr. 34/1998 de către asociaţiile şi fundaţiile 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR. 58 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind stabilirea nivelului subven ţiilor pentru care se încheie 
convenţii definitive în anul 2015, în baza Legii 34/1998. 

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

HOTĂRÂREA NR. 59 
 

D-l Bâcă prezintă referatul de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 34 din 20.02.2014 privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în  proprietatea publică a oraş ului Jimbolia, şi transmiterea 
acestor bunuri  în administrarea operatorului S.C. AQUATIM S.A. 

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

HOTĂRÂREA NR. 60 
 

D-l Bâcă prezintă referatul de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 41 din 26.02.2015 privind emiterea unui acord de principiu pentru amplasarea pe terenul 
Oraşului Jimbolia a unei celule de măsurare a consumului de energie electrică de către SC SUMIDA 
ROMÂNIA SRL. 

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

HOTĂRÂREA NR. 61 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind privind efectuarea unor lucr ări de cadastru la unele imobile 
din oraşul 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 62 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru 
clădirile aflate în proprietatea sau administrarea 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 63 
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D-l Bâcă prezintă referatul privind prelungirea contractului de închi riere nr. 153/2008, 
înregistrat la Primăria Jimbolia cu nr. 261/2009, încheiat cu SC Compania Eoliană SRL. 

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 Postelnicu – contractul se va prelungi până la data punerii în posesie a noului proprietar. 

Compania Eoliană plăteşte chirie, dacă nu prelungim contractul nu mai putem încasa în continuare chiria. 
D-l Tinei – să se verifice dacă avem contract în vigoare. 
D-l Niţoi – vom verifica. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 64 
 

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

HOTĂRÂREA NR. 65 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultan ţă, 
de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 66 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie a  terenului în suprafaţă de  26,15 ha 
situat în tarlaua 92/1. 

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 – unde se află acest teren? 
D-l Niţoi – în cea mai mare parte este vorba de terenul care a fost concesionat către Kerachit, 

contract care a fost reziliat şi mai sunt câteva suprafeţe mai mici. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 67 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia în adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă Apă-Canal Timiş. 

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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR. 68 
 

D-l Bâcă prezintă referatul de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
activităţii de transport în regim de închiriere (rent a car) în oraşul 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 Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi “pentru” şi o “abţinere” 

(d-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 69 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 29 mp din  terenul  intravilan situat în Jimbolia, cuprins în CF nr. 
403468 Jimbolia, pentru amplasarea unei anvelope celulă de măsurare energie electrică. 

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

HOTĂRÂREA NR. 70 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind  darea în folosinţă gratuită ASOCIAŢIEI PENTRU 
PROMOVAREA VALORILOR LOCALE PROVAL, a Biroului nr. 3  situat în Jimbolia, str. Ştefan 
cel Mare  nr. 9, cu destinaţia de sediu. 

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 Prcsina – ce obiect de activitate va avea acest ONG? 
D-l Gorgan – GAL Banat Vest în parteneriat cu un ONG din Timişoara au câştigat un proiect 

finanţat de Uniunea Europeană numit Resort. Ca să continue activitatea trebuie să înfiinţeze un ONG în 
Jimbolia care va avea ca activitate înfiinţarea unui atelier de tâmplărie. Acest atelier este susţinut din fonduri 
europene pe o perioadă de 5 ani, după care va intra pe profit. 

D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 71 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte 
libere, pentru anul 2015, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic 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 Postelnicu – Grupul şcolar sportive nu este un ONG, nu poate fi finanţat în baza Legii 350. Este 

sub tutela Liceului Tehnologic, banii se alocă către liceu. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 72 
 
 

D-l Bâcă prezintă punctul 4 de la plusul la ordinea de zi: Prezentarea raportului de audit nr. 1191 
din 17.02.2015 şi a deciziei nr. 5 din 12.03.2015 încheiate în urma acțiunii de audit asupra conturilor 
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anuale de execuţie bugetară  pe anul 2014 efectuată de Camera de Conturi a Judeţului Timi ş la 
Unitatea Administrativ ă Teritorial ă oraşul Jimbolia. 

D-l Postelnicu – în urma controlului Curții de Conturi de la începutul acestui an, în 19 și 20 martie 
2015 ne-au fost comunicate deciziile pentru înlăturarea deficiențelor constatate. Aceste materiale au fost în 
mapele președinților comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jimbolia pentru a fi analizate în 
ședințele pe comisii.  

Referitor la Decizia nr. 5 menționez că anumite măsuri au fost realizate în timpul controlului. După 
cum ați putut observa din materialul prezentat sunt destul de multe probleme, unele mai grave, mă refer la 
cele care au generat prejudicii, pentru recuperarea cărora o să luăm măsuri în cel mai scurt timp, și unele 
care se referă la deficiențe pentru înlăturarea cărora am început să luăm măsuri. 

D-l Postelnicu – dacă aveți întrebări legate de acest material o să încercăm să răspundem. 
D-l Ciuciulete – am studiat materialele. Sunt multe probleme menţionate, dar sunt sigur că 

executivul împreună cu aparatul de specialitate al primarului vor face tot ceea ce este necesar pentru 
realizarea măsurilor. 

D-l Postelnicu – fiecare serviciu ştie ce probleme au fost constatate şi deja se lucrează în acest sens. 
 
D-l Bâcă prezintă punctul 5 de la plusul la ordinea de zi: Prezentarea raportului de audit nr. 1190 

din 17.02.2015 şi a deciziei nr. 6 din 12.03.2015 încheiate în urma acțiunii de verificare “Controlul 
fondurilor alocate din Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru 
obiectivele de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform OUG nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare” 
efectuată de Camera de Conturi a Judeţului Timi ş la Unitatea Administrativă Teritorial ă oraşul 
Jimbolia. 

D-l Postelnicu – se referă la proiectul “Reabilitarea și extinderea alimentării cu apă în sistem 
centralizat  și realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, jud 
Timiş”.  Proiectul a fost început în baza OG nr. 7/2006 şi continuat în baza OUG nr. 28/2013. Perioada de 
implementare a proiectului fiind foarte mare, cu pauze în ceea ce priveşte alocările de fonduri, firma 
câştigătoare a proiectului a subcontractat lucrarea şi a constituit un comision „mascat” (aşa a fost considerat 
de către auditorii externi) de 15%. Curtea de Conturi apreciază că prin constituirea acestui comision a fost 
restricţionată posibilitatea oraşului Jimbolia de a efectua acelaşi tip de lucrări cu eforturi financiare reduse.  

D-l Postelnicu – din punctul nostru de vedere valoarea totală a contractului nu a suferit modificări 
prin actul adiţional prin care a fost subcontractată lucrarea. 

D-l Postelnicu – după ce vom mai studia şi ne vom consulta, vom face contestaţie împotriva unor 
măsuri cu care nu suntem de acord.  
 

Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei urbanism: 
D-l Prcsina – s-au făcut acele lucrări de extindere la firma Sumida. Au ieşit utilajele (maşini de mare 

tonaj) din acea zonă pline de noroi şi mizerie. Propun să le fie interzis accesul pe drumurile publice cu roţile 
necurăţate şi să fie obligaţi să nu folosească arterele principale. 

D-l Scrob – vă aduc la cunoştinţă solicitarea d-lui Ilina, proprietarul imobilului de pe str. Tudor 
Vladimirescu, respectiv Restaurantul Milano, care doreşte acordul nostru pentru a amplasa pe toată lungimea 
faţadei imobilului a unei copertine ornamentale pentru diminuarea luminozităţii solare în restaurant. 

D-l Bâcă – a depus cerere şi un proiect? 
D-l Postelnicu – doar cerere. 
D-l Meszaros – am ajuns la vorbele mele. Dacă aprobăm pentru unii trebuie să aprobăm pentru toţi. 
D-l Ciuciulete – să prezinte o schiţă. 
D-l Tinei – care este părerea comisiei de urbanism? 
D-l Scrob – părerea mea personală este că există folii care se aplică pe ferestre pentru a evita această 

problemă.  
D-l Scrob – făcând abstracţie de părerea mea persoanlă, comisia de urbanism acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot acordarea avizului de principiu pentru amplasarea unei copertine ornamentală care 
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se aprobă cu 14 voturi “pentru” şi unul “împotrivă” (d-l Scrob). 
 
Din partea comisiei sociale: 
D-l Bâcă prezintă referatul privind repartizarea unei locuinţe din fondul locative de stat de pe strada 

Tudor Vladimirescu, nr. 93 d-lui Leonte Ioan, care este pe primul loc pe tabelul cu locuinţele cu o camera. 
Fostul chiriaş a fost doamna Dondea Violeta. 

 
Se trece la probleme ale Primăriei: 
D-l Postelnicu – după cum aţi văzut din materialul de la mapele de şedinţă, d-l Marcel Baban a 

depus o contestaţie la hotărârea de reziliere a contractului de concesiune a terenului pe care dorea să facă, 
din fonduri europene, o bază sportivă. El spune că a investit în efectuarea unui PUZ în acea zonă şi consideră 
că a fost nedreptăţit prin rezilierea contractului de concesiune. Vă reamintesc că acest contract era ieşit din 
termen, nu a obţinut autorizaţia de construire în termenul prevăzut de contract. Dânsul spune că a reluat 
procedura pe noul exerciţiu bugetar 2014-2020. 

D-l Ciuciulete – în aceste hârtii el critică Guvernul. De ce nu a adus concret ce a făcut, nu vorbe? 
D-l Tabeică – dacă putem să îl ajutăm. 
D-l Postelnicu – am discutat cu d-l Arhitect Şef şi are depus un PUZ la Urbanism. 
D-l Gorgan – în urma controlului Curţii de Conturi el trebuie să clarifice nişte aspecte. Până nu face 

acest lucru, eu, personal, nu îl susţin în alte demersuri. 
D-l Niţoi – din punct de vedere juridic eu spun să nu ne asumăm răspunderea, are calea instanţei, 

dacă vine cu sentinţă în favoarea lui suntem obligaţi să o aplicăm. 
Se supune la vot menţinerea hotărârii de consiliu nr. 35 din 26.02.2015 care se aprobă cu unanimitate 

de voturi. 
 
Se trece la diverse: 
D-l Tinei – aş vrea, dacă sunteţi şi dumneavoastră de acord, să organizăm o întâlnire la Casa de 

cultură cu cetăţenii oraşului Jimbolia. Sunteţi de acord sau nu. 
D-l Ciuciulete – şedinţele consiliului local sunt publice, poate să vină toată populaţia oraşului 

Jimbolia să participe. 
D-l Tinei – pe internet a apărut o discuţie cum că aleşilor locali nu le pasă decât de propriul buzunar 

şi de interesele lor şi sunt în „cârdăşie” cu Primăria. Atunci, eu am spus în felul următor, haideţi să 
demontăm acest mit, să ieşim public, să vină cei care au o viziune despre cum ar trebui să fie Jimbolia şi 
astfel am avea un „feedback” despre ce îşi doreşte jimbolianul. 

D-l Prcsina – cei care au probleme pot să ni se adreseze în diferite moduri, cum au făcut de exemplu 
d-l Ilina, sau d-l Baban. Uşile consiliului local sunt deschise. Sunt de acord cu o întâlnire cu cetăţeanul, dar 
să fie pe anumite puncte concrete. 

D-l Postelnicu – sunt de acord cu d-l Prcsina. Dacă este o ordine de zi, sunt de acord. Fiecare 
consilier poate organiza astfel de întâlniri în nume propriu. 

 
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  




