
        

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui 
Kaba Gabor şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
Uniunii Democrată a Maghiarilor din România, în cadrul Consiliului 
Local Jimbolia 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2259 din 27.04.2015 al primarului oraşului Jimbolia 

prin care se propune încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui 
Kaba Gabor şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Uniunii 
Democrată a Maghiarilor din România, în cadrul Consiliului Local Jimbolia; 
   Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a”, ale art. 10 şi art. 12 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului d-lui  

Kaba Gabor, consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Jimbolia, din partea 
Uniunii Democrată a Maghiarilor din România. 

Art. 2 . – Se  declară vacant un post de consilier local pe lista Uniunii  
Democrată a Maghiarilor din România, în cadrul Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia. 

Art.3.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- D-lui Kaba Gabor. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA    
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 158 din 21 

noiembrie 2013 privind actualizarea componenţei comisiei de validare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 78 din 30.04.2015 prin 

care s-a aprobat încetarea mandatului de consilier al d-lui Kaba Gabor; 
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1  -  Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 158 din 21 noiembrie 2013 
privind actualizarea componenţei comisiei de validare se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 1. - Se aprobă actualizarea componenţei comisiei  de validare a  consilierilor 
locali,  care va avea  următoarea componenţă : 

1. KASA IOAN TIBERIU 

2. TINEI VALENTIN 

3. NICORICI ILIE 

4. TOTH GABOR 

5. SCROB RADU NICOLAE” 

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

normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Comisiei de validare 
- D-lui Toth Gabor. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 
 privind validarea mandatului de consilier pentru d-na Csutak Barbara 

Matilda 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea nr. 78/ 30 aprilie 2015 privind încetarea de dreptm prin 

demisie, a mandatului de consilier al d-lui Kaba Gabor şi declararea ca vacant a unui 
post de consilier local, pe lista Uniunii Democrată a Maghiarilor din România, în 
cadrul Consiliului Local Jimbolia şi raportul comisiei de validare prin care se propune 
validarea mandatului de consilier pentru d-na Csutak Barbara Matilda; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) şi art.45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-na Csutak Barbara  

Matilda în Consiliul Local al oraşului Jimbolia. 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 
- d-nei Csutak Barbara Matilda 
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ROMÂ NIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

  privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Ţinând cont de prevederile art. 15 din anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Jimbolia nr. 78 şi 79 din 30.04.2015 prin care s-a 

aprobat încetarea mandatului de consilier al d-lui Kaba Gabor şi validarea în funcţia de consilier a d-nei 
Csutak Barbara Matilda; 

În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 54 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se  aprobă actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia, 
după cum urmează:  

I. COMISIA PENTRU ACTIVIT ĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE: 
1. Ciuciulete Petru  
2. Nicorici Ilie 
3. Barna Petru Ladislau  
4. Tinei Valentin 
5. Toth Gabor 

II. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, PROTECŢIA 
MEDIULUI, TURISM ŞI AGRICULTUR Ă: 

1. Scrob Radu Nicolae 
2. Ciofiac Ioan 
3. Meszaros Ştefan 
4. Prcsina Iancu - Constantin 
5. Gorgan Daniel 

III. COMISIA PENTRU INV ĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE, ACTIVIT ĂŢI 
SOCIAL - CULTURALE, TINERET ŞI SPORT  

1. Ferescu Laura – Mărioara  
2. Csutak Barbara – Matilda  
3. Stănchescu – Golban Livia Doina 
4. Kasa Ioan Tiberiu  
5. Barna Petru Ladislau 

IV. COMISIA JURIDIC Ă ŞI DE DISCIPLIN Ă, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIAL Ă ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI  

1.  Bâcă Ioan 
2.  Toth Gabor 
3.  Tabeică Neculai 
4.  Corneanu Constantin 

                                       5. Gorgan Daniel 
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; 
- Celor prevăzuţi la art.1 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea transformării, pe perioadă determinată, a unui post vacant la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestuia la consurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 2821 din 21.04.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării, pe perioadă 
determinată, a unui post vacant la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestuia la 
consurs; 
 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 transformarea, pe prioadă determinată, unui post vacant la Spitalul 
Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- un post vacant, din registrator medical, poz.  138 din Statul de funcţii , în 
asistent medical generalist, pe perioadă determinată, la Secţia Medicină 
Internă; 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a postului prevăzut la art. 1. 
 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 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 scoaterea la concurs a unor posturi vacante existente la Spitalul Dr. 
Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 3109 din 23.04.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs 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 Blocul Operator, poziţia 112 din Statul de funcţii, 1 post vacant; 
- Îngrijitoare  la Secţia Chirurgie Generală, poziţia 73 din Statul de funcţii, 1 post 

vacant; 
- Asistent medical generalist la Compartiment obstetrică Ginecologie, poziţia 46 

din Statul de funcţii, 1 post temporar vacant; 
 

 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 scoaterea la concurs a unor posturi vacante existente la Căminul 
pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 2992 din 20.04.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs 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: 

- Infirmier ă – 1 post; 
- Îngrijitoare – 2 posturi.  

 
 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 aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe anul 
2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 3149 din 24.04.2015 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; 

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 1-6 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 
pe anul 2015 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3180 din  29 aprilie 2015 al serviciului buget,  
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta SRL pe anul 2015; 
 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 bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L. pe anul 2015, conform anexelor nr. 1-8 care fac parte integrantă din hotărâre. 

  
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală , 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 contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I 
al anului 2015 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3332 din 28.04.2015 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I 
al anului 2015; 

Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului 
2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I 
al anului 2015 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3333 din 28.04.2015 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2015, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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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 
terenului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14,  pentru construire 
locuinţă proprietate personală 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3129/28.04.2015 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14,  pentru construire locuinţă 
proprietate personală; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(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  400 mp din 
terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, înscris în CF nr. 
401267 Jimbolia, cad. 401267  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Art. 2.  - Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilan, domeniul privat al 
oraşului Jimbolia, 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; 
- OCPI  
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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 
terenului situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, FN,  pentru construire 
locuinţă proprietate personală 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3326/28.04.2015 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, FN,  pentru construire locuinţă 
proprietate personală; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”, art. 123 alin.(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  300 mp din 
terenul intravilan situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, FN, înscris în CF nr. 
400895 Jimbolia, cad. 400895  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Art. 2.  - Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilan, domeniul privat al 
Consiliului Local Jimbolia, 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; 
- OCPI  

 
Nr. 90    din 30 aprilie 2015                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Ciofiac Ioan 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 
 



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. 2668 din 08.04.2015 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. 402305 Jimbolia şi identificat 
cu  nr. topo. 402305 în suprafaţă de 7.439 mp în două parcele după cum 
urmează: 

- Teren în suprafaţă de 6.821 mp, având descrierea teren neproductiv; 
- Teren în suprafaţă de 618 mp, având descrierea teren neproductiv. 

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 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 30 aprilie 2015 în  şedinţa ordinară 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 Kaşa, d-l Tinei. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 138 din 22.04.2015. 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier al d-lui Kaba 

Gabor şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Uniunii Democrată a 
Maghiarilor din România, în cadrul Consiliului Local Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLJ nr. 128 din 25 iunie 2012 
privind alegerea comisiei de validare. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Csutak Barbara – 
Matilda. 

4. Depunerea jurământului de către d-na Csutak Barbara Matilda. 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post şi scoaterea acestuia la concurs, la Spitalul 

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

Dr. Karl Diel Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Căminul pentru 

persoane vârstnice Jimbolia. 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statelor de funcţii pe anul 2015 la Primăria oraşului 

Jimbolia. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L. pe anul 2015. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al 

anului 2015. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2015. 
13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării pentru 

construire locuinţă, a terenului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, în suprafaţă de 
400 mp. 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării pentru 
construire locuinţă, a terenului situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, înscris în CF nr. 
400895 Jimbolia, în suprafaţă de 300 mp. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări privind circulaţia pe drumurile publice 
din intravilanul oraşului Jimbolia. 

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

Plus la ordinea de zi 



1. Proiect de hotărâre privind prelungirea, până la data de 27.10.2015, a termenului de obţinere 
a autorizaţiei de construire prevăzut de actul adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 
3756 din 04.11.2004 între Oraşul Jimbolia şi SC Sardeni Santa Maria SRL. 

 
Conform HCL NR. 73 din 02.04.2015 preşedinte de şedinţă este d-l Ciofiac Ioan. 
D-l Ciofiac supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciofiac supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciofiac supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 26 martie 2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Ciofiac supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 02 aprilie 2015 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de 
consilier al d-lui Kaba Gabor şi declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista 
Uniunii Democrată a Maghiarilor din România, în cadrul Consiliului L ocal 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 78 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local  
Jimbolia nr. 158 din 21 noiembrie 2013 privind actualizarea componenţei comisiei de validare. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 79 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind validarea mandatului de consilier pentru d-na 

Csutak  
Barbara Matilda. 

D-l Scrob – comisia de validare a studiat documentele ataşate proiectului de hotărâre şi 
constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru validarea mandatului de consilier al doamnei Csutak.  

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 80 
 

D-na Csutak depune jurământul. 
 



D-l Ciofiac prezintă referatul privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate  
ale Consiliului Local al 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 81 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea transform ării, pe perioadă 

determinată, a unui post vacant la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestuia la 
consurs. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 82 

 
 D-l Ciofiac prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante 
existente la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 83 

 
 D-l Ciofiac prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante 
existente la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

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

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 84 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării Statelor de 

funcţii  pe 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 



se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 85 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pe anul 2015. 

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

hotărâre.  
D-l Ciuciulete – am studiat bugetul şi vă spun că este un buget realist. Este bine că la venituri 

s-a prevăzut un plus, mic, dar este în regulă. 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 86 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 

pe trimestrul I al anului 2015. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Ciuciulete – ne-am încadrat în prognozele noastre de cheltuieli pentru primul trimestru. 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 87 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I 
al anului 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 88 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării a terenului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Lazăr, nr. 14,  pentru construire 
locuinţă proprietate personală. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 89 
 



D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării a terenului situat în Jimbolia, str. Vasile Alecsandri, FN,  pentru construire 
locuinţă proprietate personală. 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 90 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind efectuarea de lucrări 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 91 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind prelungirea, până la data de 27.10.2015, a 
termenului de obţinere a autorizaţiei de construire prevăzut de actul adiţional nr. 1 la 
contractul de concesiune nr. 3756 din 04.11.2004 între Oraşul Jimbolia şi SC Sardeni Santa 
Maria 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 Ciuciulete – concesiunile sunt foarte mici, contractul s-a încheiat în 2004 şi de atunci s-a 

rămas la acelaşi cuantum al concesiunii. Propun să se actualizeze. 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 92 

 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Din partea comisiei urbanism: 
D-l Gorgan – vă aduc la cunoştinţă că în urma sesizărilor locuitorilor de pe str. Peter Jung, 

executivul propune dirijarea circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj pe drumurile naţionale. În acest 
sens s-a întrunit comisia de circulaţie rutieră de la nivelul oraşului Jimbolia care a emis un aviz de 
circulaţie pentru anumite lucrări de amplasare a unor indicatoare rutiere. Pentru a emite hotărâre de 
consiliu avem nevoie de avizul prealabil al poliţiei rutiere. În acest sens vă propun să avizăm de 
principiu aceste lucrări, apoi vom înainta documentaţia poliţiei rutiere în vederea emiterii avizului 
prealabil. 

D-l Ciofiac supune la vot emiterea unui aviz de principiu pentru amplasarea unor indicatoare 
rutiere, conform avizului de circulaţie al comisiei locale nr. 1 din 22.04.2015 şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

D-na Ferescu – dacă tot se lucrează la marcajele rutiere, revin asupra ideii de a face trecere 
de pietoni pe str. Lorena, unde este şcoala şi să se amplaseze indicatoare cu „Atenţie copii”. Pentru 



colegii care nu au donat cei 2%, vă reamintesc că s-a înfiinţat Asociaţia Pro Şcoala. 
D-l Toth – ar fi bine să montăm indicatoare cu „Atenţie animale” pe str. Calea Timişorii, în 

locurile unde se traversează drumul naţional de către animale către păşune. 
D-l Bâcă – aş vrea să aduc în atenţia consiliului local două probleme foarte importante, mai 

ales că Jimbolia se află într-o zonă de şes şi mai cu seamă într-o zonă concavă a acestui peisaj. Şi aş 
deschide discuţia, deoarece 20% din populaţia oraşului este legată la canalizare. Aş întreba ce se 
întâmplă cu această apă, unde se deversează? Sunt foarte multe spălătorii de maşini. Ce se întâmplă 
cu această apă, unde se deversează? Vine vara, o să înceapă un focar de infecţie. O altă problemă, ar 
trebui ca Aquatim să facă rost de mai multe vitanje, nu e normal ca aceeaşi vitanjă lucrează şi la apă 
şi la fose septice. Este bine să discutăm aceste probleme, să le analizăm şi să găsim soluţii pentru 
aceste prbleme. 

D-l Prcsina – aceste aspecte ar trebui vorbite cu reprezentanţii Aquatim-ului, ei sunt cei care 
oferă aceste servicii, ei au o anumită responsabilitate. Se poate face o scrisoare către Aquatim cu 
aceste probleme şi ei trebuie să ne ofere toate informaţile. 

D-l Prcsina – sunt mulţi oameni săraci în acest oraş, dar dacă eşti sărac nu înseamnă că 
trebuie să dezvolţi un focar de infecţie în locul unde locuieşti. Mă refer la persoanele chiriaşe, care au 
adevărate focare de infecţie în curţi: Spre Sud 22, Bârzava, Carpaţi etc. 

D-l Gorgan – cunoaştem aceste probleme şi aceste locaţii. Mergem regulat la aceste adrese şi 
facem curat, ridicăm remorci de gunoi şi în puţin timp este la loc. 

D-l Prcsina – să li se aducă la cunoştinţă să respecte condiţiile minime de igienă, chiar dacă 
sunt săraci. Dacă nu, să ştie că pot fi daţi afară. Comisia socială ştie foarte bine câţi nu au locuinţă.  

D-l Gorgan – îi avertizăm, au şi datorii, dar dacă îi scoatem afară ce se întâmplă cu ei? E 
vorba de familii cu câte 10 copii. 

D-l Prcsina – o altă problemă, legată de numărul coşurilor de gunoi din oraş. Dacă veniţi 
dinspre gară spre centru, sunt acele coşuri de gunoi improvizate din piese de la maşinile de spălat. 
Cred că la nivel de oraş ar trebui să fie un standard de coşuri de gunoi. 

D-l Gorgan – pe lista de investiţii s-au alocat fonduri pentru mobilier urban. La acest capitol 
se regăsesc şi coşuri de gunoi. 

D-l Prcsina – am avut o discuţie în comisie despre pregătirea populaţiei în caz de necesitate, 
de urgenţă. Cred că ar trebui să se facă o simulare. 

D-l Gorgan – avem patru unităţi de alarmare în oraş: la primărie, la gară, la Sumida şi la Anl-
ul de pe str. Mărăşeşti. În fiecare an vine comisie de la ISU Banat care verifică instalaţiile. Procedura 
se opreşte la acest nivel, nu se scot oamenii din casă. 

D-l Scrob – avem o plângere referitoare la dezlipirea terenului situat în Jimbolia, str. 
Republicii nr. 77. 

D-l Gorgan – hotărârea de dezlipire a fost contestată de d-na Stepănescu la prefectură, 
rămâne să discutăm cu ambele părţi. 

D-l Scrob – Asociaţia Clubul de Fotbal Marcel Baban a depus o adresă prin care solicită 
cumpărarea terenului pe care l-a avut în concesiune, pe care doreşte să realizeze o bază sportivă. 

D-l Gorgan – contractul de concesiune este reziliat, d-l Baban nu şi-a diminuat datoriile faţă 
de noi, i-au fost comunicate două notificări. Nu a făcut nimic. 

D-l Meszaros – vă readuc aminte de şanţul de pe str. Liviu Rebreanu. Tot mai multă lume îşi 
abandonează gradinile, zic că nu merită să le cultive. Trebuie să luăm măsuri. 

D-l Nicorici  – ce se întâmplă cu molozul de la porţile oamenilor. Să se facă un program de 
ridicare a acestuia. Să nu se scoată la poartă decât când se ştie că se va ridica. 

D-l Toth – se înmulţesc animalele de pe stradă. Să facem ceva, să luăm măsuri. 
D-l Gorgan – am dat amenzi care se plătesc. 
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.    
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