
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
 

 D-l Ciofiac Ioan se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni.  
 
 

Nr.   73  din  02 aprilie 2015 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Ciofiac Ioan 

                                  
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobare Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din orașul 

Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2456 din 01.04.2015 al Serviciului Urbanism, Registrul  

Agricol prin care se propune aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru  
pajiștile din orașul Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin. 9 din OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din orașul  

Jimbolia, întocmit de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara, 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; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism, Registrul Agricol 
- cetăţenilor prin afişare 

 
 

Nr.    74    din 02 aprilie 2015         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                         Ciofiac Ioan 
      
 
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR, 
         Niţoi Ionel 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea „Regulamentului referitor la pășunatul animalelor pe 

raza orașului Jimbolia” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2457 din 01.04.2015 al Serviciului Urbanism, Registrul  

Agricol prin care se propune aprobarea „Regulamentului referitor la pășunatul  
animalelor pe raza orașului Jimbolia”; 
 Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă „Regulamentul referitor la pășunatul animalelor pe raza  

orașului 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; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism, Registrul Agricol 
- cetăţenilor prin afişare 

 
 

Nr.  75      din 02 aprilie 2015         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                         Ciofiac Ioan 
      
 
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR, 
         Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea scoaterii la licitație publică a suprafeței de 182,85 ha, 

reprezentând pășunea orașului, în vederea închirierii acesteia crescătorilor de 
animale din orașul Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 2458 din 01.04.2015 al Serviciului Urbanism, Registrul  

Agricol prin care se propune aprobarea scoaterii la licitație publică a suprafeței de  
182,85 ha, reprezentând pășunea orașului, în vederea închirierii acesteia crescătorilor de 
animale din orașul Jimbolia; 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scoaterea la licitație publică a suprafeței de 182,85 ha, reprezentând  

pășunea orașului, în vederea închirierii acesteia crescătorilor de animale din orașul Jimbolia, 
după cum urmează: 

- pentru bovine – 90.37 ha situate în parcelele A177/1/23-8,32 ha, din A182/1-3,4 ha,  
A183-5,62 ha, A192-4,36 ha, A194-4,26 ha, A198-2,49 ha, A203-10,03 ha, A212/7-2,88 ha, 
A212/2-9,66 ha, F52-1,78 ha, A51-0,8 ha, A50-0,9 ha, A46/1 și A44/1-1,74 ha, A386-2,25 ha, 
A390/1-3,9 ha, Pș377/1/7/2- 1,52 ha, A401-1,37 ha, A125/1- 2,37 ha, A398/2/1/1/1-5,2 ha, 
A399/2/1/1/4-1,62 ha, din parcelele 10064, 10067 și 10070-15,9 ha. 

- pentru ovine – 92,48 ha situate în parcelele A 265/2-21,47 ha, Pș275-1,43 ha, Pș277-
1,18 ha, Pș278/1-0,37 ha, Pș-280/1-0,67 ha, A339/1-8,06 ha, A341/1-8,10 ha, A345/1-9,06 ha, 
A350/1-8,51 ha, A354/1-3,93, Pș-359/4-0,7 ha și 369/1-29  ha. 

Art. 2. – Se aprobă prețul de pornire al licitației în cuantum de 100 lei/ha, cu un pas de 
licitație de 5 lei. 

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, Registrul Agricol 
- cetăţenilor prin afişare 

 
Nr.  76      din 02 aprilie 2015         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

                         Ciofiac Ioan 
      
                                       CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR, 
         Niţoi Ionel 



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  2459  din 01.04.2015 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 dosarele privind contestarea deciziilor Camerei de Conturi Timiș emise pentru 
înlăturarea deficiențelor constatate în timpul auditului financiar, din anul 2015, 
efectuat la Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Jimbolia, în procedura 
prealabilă, în primă instanţă și în căile de atac, cu dreptul de a propune şi 
administra probe, apărări, 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.    77        din 02 aprilie  2015                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Ciofiac Ioan   

                                           CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 02 aprilie 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia 

 
 

Preşedinte de şedinţă: d-l Ciofiac Ioan. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.  
Absentează:  D-l Kaba şi d-na Ferescu. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 123 din 30.03.2015. 

 
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile din 

orașul Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la pășunatul animalelor pe raza 

orașului Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație a suprafeței de 182,85 ha, 

reprezentând pășunea orașului Jimbolia, în vederea închirierii acesteia crescătorilor de animale 
din orașul Jimbolia. 

4. 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. 
 

 Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni urmează d-l 
Ciofiac Ioan şi se adoptă HCL nr. 73. 

 
D-l Ciofiac supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Ciofiac prezintă referatul aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru 

paji știle din orașul Jimbolia. 
D-l Tinei – aş dori o informare din partea d-lui Calina. 
 D-l Calina – conform OUG 34/2013 suntem obligaţi să avem şi să aprobăm un proiect de 

amenajament pastoral al oraşului. Acesta a fost elaborat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României„ din Timişoara. Acest amenajament 
cuprinde: Situaţia teritorial-administrativă, Organizarea Teritoriului, Caracteristici Geografice şi 
climatice, Vegetaţia, Cadrul de Amenajare, Organizarea, îmbunătăţirea, dotarea şi folosirea pajiştilor, 
Descrierea Parcelară şi Diverse. 

D-l Niţoi – este o lucrare făcută de specialişti, nu cred că vreunul dintre noi este mai specialist 
decât cei care au conceput această lucrare. 

D-l Prcsina – ne-a luat prin surprindere. Nu putem să aprobăm fără să ştim nimic, nu am avut 
timp să studiem materialul. 

D-l Niţoi – este vorba de păşunile aprobate prin ordin al prefectului. 
D-l Postelnicu – dacă lăsam acest punct la ordinară, crescătorii de animale riscă să piardă 

subvenţia de la APIA. 
D-l Tinei – prevede şi nişte obligaţii din partea crescătorilor de animale. 
D-l Calina – nu este ceva nou, crescătorii de animale ştiu ce au de făcut. 



D-l Bâcă – crescătorii de animale au cerut concesionarea / închirierea pentru a putea întreţine 
aceste terenuri. 

D-l Calina – această lucrare e făcută pe parcele, fiecare crescător care va câştiga la licitaţie o 
parcelă va primi extras referitor la parcela respectivă. 

D-l Corneanu – terenul adiacent bălţilor este prevăzut ca păşune? 
D-l Calina – doar 2,5 ha. 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 74 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului referitor la pășunatul 

animalelor pe raza orașului Jimbolia. 
D-l Toth – cine va sancţiona? Pe cine sunăm? 
D-l Calina – se va face dispoziţie de imputernicire a unor persoane. 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 75 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitație a suprafeței de 182,85 

ha, reprezentând pășunea orașului Jimbolia, în vederea închirierii acesteia crescătorilor de 
animale din orașul Jimbolia. 

D-l Toth – de ce trebuie să plătească şi chirie şi impozit? 
D-l Niţoi – aşa este prevăzut de lege. 
D-l Toth – nu e prea mare preţul de pornire la licitaţia? 
D-l Niţoi – a fost calculat conform legii. 
D-l Tinei – pe ce perioadă se va încheia contractul? 
D-l Niţoi – legea prevede de la 7-10 ani. Eu propun 7 ani. 
D-l Calina – putem să facem pe 7 ani şi dacă respectă contractul să putem prelungi. 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 76 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul 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 ora şului Jimbolia. 

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

HOTĂRÂREA NR. 77 
 
 

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

 Ciofiac Ioan 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
 

 
 


