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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea transformării, pe perioadă determinată, a unor posturi 
vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 3678 din 15.05.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea transformării, pe perioadă 
determinată, a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia şi scoaterea acestora 
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 perioadă determinată, unui post vacant 
(rezervat) la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- un post vacant (rezervat), din economist, poz.  151 din Statul de funcţii , 
în registrator medical, pe perioadă determinată (până la data de 
01.10.2017), în cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală. 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a postului prevăzut la art. 1. 
 Art. 3. – Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant – infirmieră, poziţia 32 
din Statul de funcţii. 
 Art. 4.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN 

BĂLŢILE DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC 
PEISAJ HOSTA SRL 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 3870 din 19.05.2015 al Serviciului Administraţie Publică 

Locală prin care se propune aprobarea REGULAMENTULUI PESCUITULUI ÎN 
BĂLŢILE DIN ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea SC PEISAJ HOSTA 
SRL; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 1-6, alin. 
(9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă REGULAMENTUL PESCUITULUI ÎN BĂLŢILE DIN  

ORAŞUL JIMBOLIA aflate în administrarea S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L., 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; 
- S.C. Peisaj Hosta SRL; 
- cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 
2014 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3886 din 18.05.2015 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului localla data de 31 
decembrie 2014; 

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 la data de 31 decembrie  

2014, după cum urmează: 
LEI 

      Prevederi Prevederi Încasări 
      iniţiale  definitive realizate 
 
VENITURI – TOTAL   19.844.500 30.580.620 30.313.060 
1. Impozit pe profit                0          0            0 
2. Impozit pe venit         137.000      137.000      131.028 
3. Cote şi sume defalc.din impozitul pe venit 6.978.580   7.031.610   6.736.488 
4. Impozite şi taxe pe proprietate    3.239.000   3.269.000   2.985.071 
5. Sume defalcate din TVA     7.162.920 10.920.140 10.914.280 
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii        11.000        11.000          9.721 
7. Taxe pe servicii specifice          19.000        19.000          7.230 
8. Taxe pe utilizarea bunurilor       395.000      395.000      405.802 
9. Alte impozite şi taxe fiscale         21.000        21.000        21.704 
10. Venituri din proprietate        329.000      329.000      189.876 
11.Venituri din prestări servicii         51.000        51.000        49.911 
12.Venituri din taxe administrative         66.000        66.000        62.789 
13.Amenzi, penalităţi şi confiscări       257.000      257.000     226.584 
14.Diverse venituri         293.000      293.000     308.904 
15.Donaţii şi sponsorizări             0        75.400       75.400 
16.Venituri din valorificarea unor bunuri           0        214.000     284.745 
17.Încasări din rambursarea imprumuturilor 
     acordate               0   1.882.700  1.882.698 
18.Subvenţii de la bugetul de stat            0   2.117.150  2.533.432 
19. Subvenţii de la alte administraţii       500.000      100.000       95.741  
20.Sume FEN postaderare        385.000   3.391.620  3.391.656 
 
          Credite     Credite       Plăţi 
           Iniţiale    definitive   efectuate 



TOTAL CHELTUIELI   20.375.500 31.111.620 28.483.517 
1. Autorităţi publice      2.782.930   4.009.930   3.945.437 
2. Alte servicii publice generale       455.000      429.000      415.671 
 - Serviciul de evidenţă a persoanelor      170.000      153.000      143.236 
 - Serviciul de pompieri       285.000      276.000      272.435 
3. Dobânzi          310.000      177.000      166.711 
4. Învăţământ       6.955.070   7.623.920   7.614.661 
5. Sănătate          300.000      527.000      526.653 
6. Cultura, recreere şi religie     3.124.000   3.047.540   2.913.140 
 - biblioteci publice          75.000        69.000        60.247 
 - muzee         125.000      118.000      103.583 
 - casa de cultură        500.000      481.400      473.117 
 - sport          480.000      492.000      445.946 
 - întreţinere grădini publice,parcuri   1.944.000   1.887.140   1.830.247 
7. Asigurări şi asistenţă socială    1.186.500   1.285.500   1.177.263 
 - asistenţă acordată pers. în vârstă           100.000      100.000      100.000        
 - asistenţă socială în caz de invaliditate   750.000      789.000      735.749 
 - ajutor social           20.000        30.000        22.671 
 - alte cheltuieli de asistenta socială      316.500      366.500      318.843 
8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   2.602.000   5.722.640   5.593.759 
 - locuinţe         100.000      119.000      118.908 
 - alimentări cu apă        290.000      554.780      551.980 
 - iluminat public        685.000      536.000      519.245 
 - alte servicii de dezvoltare comunală  1.527.000   4.512.860   4.403.626 
9. Protecţia mediului (salubritate)       250.000      336.000      334.150 
10.Agricultura (Sera)         100.000        85.000        58.314 
11.Transporturi      2.310.000   7.868.090   5.737.758 
 - străzi       2.210.000   7.796.090   5.667.699 
 - transport şcolar        100.000        72.000        70.059 
EXCEDENT        -531.000     -531.000        1.829.543  

 
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 la data de 31 
decembrie 2014 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3891 din 18.05.2015 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 localla data de 31 decembrie 2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 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 la data de 31 decembrie 2014, după cum urmează: 
         lei 

TOTAL VENITURI    11.514.080 11.829.660  10.058.648 
1. Venituri din proprietate          98.480        98.480           2.079 
2. Venituri din dobânzi            0            0     93 
3. Venituri din prestări servicii    9.738.600   9.448.020    8.521.156 
4. Diverse venituri           38.500        38.500         53.208 
5. Transferuri voluntare        438.500      463.750         41.630 
6. Venituri din valorificarea unor bunuri          0         13.830         13.829 
7. Încasări din rambursarea imprumuturilor 
    acordate              0       340.080  0      
8.Subvenţii de la alte administraţii    1.200.000   1.427.000    1.426.653 
TOTAL CHELTUIELI   11.514.080 11.829.660  10.239.460 
1. Învăţământ          624.500      624.500       365.405 
2. Sănătate       9.204.580   9.517.160    8.264.178 
3. Asistenţă socială      1.500.000   1.507.000    1.461.636           
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică        70.000        61.000         47.381 
5. Alte acţiuni economice        115.000      120.000       100.860 
DEFICIT              -180.812 

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 listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de 
evaluare şi selecţionare pentru a beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, 
precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială 
 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 3946 din 20 mai 2015 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin 

care se propune aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de 
evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi 
nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială şi ale HG nr. 1153 din 2001 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă lista cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de 

evaluare şi selecţionare pentru a beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi 
nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-nul Postelnicu Darius Adrian, 
pentru a semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, convenţia pentru 
acordarea de servicii de asistenţă socială, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

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, Integreare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice  

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

HOTĂRÂREA 
  privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate 

publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3549/18.05.2015 al serviciului buget, contabilitate,  

patrimoniu, resurse umane prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind includerea 
unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate publică) a Contractului de delegare 
de gestiune a serviciiilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă  includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri  

proprietate publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciiilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare, după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt.  

Cod. 
Clas. 

Gr. Denumirea mijlocului fix, adresa clădirii Valoare de 
inventar 
– lei – 

0 1 2 3 4 
1. 1.8.6. 1 Branşament apă – CF nr. 404648 Jimbolia 300 
   Total 300 

     
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală,  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- SC AQUATIM SA 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind acceptarea donaţiei cu sarcină a unei maşini de pompieri din partea 
Primăriei oraşului Trebur – Germania  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr. 3778 din 13.05.2015 al secretarului oraşului Jimbolia     prin 

care se propune acceptarea donaţiei cu sarcină a unei maşini de pompieri din partea 
Primăriei oraşului Trebur – Germania; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 8 şi art. 121 alin. 3 
din Legea nr. 215/2001 din  Legea administraţiei publice locale modificată şi completată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acceptă donaţia cu sarcină a unei maşini de pompieri din partea 

Primăriei oraşului Trebur – Germania. 
Art. 2. – Se alocă suma de 1500 euro din bugetul local (echivalentul în lei, la 

cursul BNR valabil la data plăţii), reprezentând sarcina şi sumele necesare pentru plata 
cheltuielilor de transport până în România.  

Suma amintită anterior va fi asigurată din bugetul local, capitolul 
54.02.50 – Alte servicii publice generale. 

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; 
- S.V.S.U. Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „6”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea domnului  Prcsina Iancu Constantin, situat pe str. 
Bârzava 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 3442 din 15.05.2015 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „6 str. 
Bârzava”– pentru imobilul aflat în proprietatea  domnului Prcsina Iancu Constantin, 
înscris în CF nr. 401421 Jimbolia, nr. topo. 401421 ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), 
art. 45, art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se atribuie numărul stradal „6 str. Bârzava“ pentru imobilul 

aflat în proprietatea domnului Prcsina Iancu Constantin, înscris în CF nr. 401421 
Jimbolia, nr. topo. 401421. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ, Instituţia Prefectului – 
Judeţul Timiş 

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

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- Domnului Prcsina Iancu Constantin. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 62 din 26.03.2015 privind efectuarea de lucrări de cadastru la 
unele imobile din oraşul Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2806 din 15.05.2015 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Local Jimbolia nr. 62 din 26.03.2015 privind 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 modifică şi se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului  

Local Jimbolia nr. 62 din 26.03.2015 privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele 
imobile din oraşul Jimbolia, şi va avea următorul cuprins: 

„ 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 CF nr. 403468 Jimbolia, nr. topo. 

3782/2/1 în suprafaţă de 750 mp în două parcele, având suprafeţele de 
29 mp, respectiv de 721 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  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  
cu anul fiscal 2016 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  3946  din   20  mai 2015  al Serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se  propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzile aplicabile începând  cu anul 
fiscal 2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 288 şi 292 din  Legea nr. 571 /2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, HG 44/2004, HG 1309/2012; OG 
92/2003; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 

şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu  anul fiscal  2016, 
conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. George Enescu nr. 1, cuprins în C.F. nr.  404572, 
cadastral 1036, 1037, top. 6961/6492, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  3831 din 14.05.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. George Enescu, nr. 1, cuprins în C.F. nr. 404572, cadastral 1036, 
1037, top. 6961/6492, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Darie Marin şi Darie 

Maricica  a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. George Enescu, nr. 1, 
cuprins în C.F. nr.  404572, cadastral 1036, 1037, top. 6961/6492, cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995, în suprafaţă de 101 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 392 mp curte şi 317 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-lui Darie Marin şi d-nei Darie Maricica 
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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. Iuliu Maniu, nr. 20, cuprins în C.F. nr. 404764 , topo. nr. 
1440-1441/1, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3832 din 14.05.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 20, cuprins în C.F. nr. 404764, topo. nr. 1440-1441/1 , 
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  Merjan Maria  a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 20, cuprins în C.F. nr.  
404764, topo. nr. 1440-1441/1, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 299 
mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 252 mp curte va plăti în continuare chirie 
sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- d-nei Merjan Maria 
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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. Republicii, nr. 77, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 404392-C1-U1, 
topo. nr. 3289-3291/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  3833  din 14.05.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Republicii, nr. 77, ap. 2 cuprins în C.F. nr.  404392-C1-U1, nr. topo 
3289-3291/II, 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 Stepănescu Maria  a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Republicii, nr. 77, ap. 2 cuprins în C.F. 
nr.  404392-C1-U1, nr. topo 3289-3291/II, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 139,15 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 824,85 mp curte va plăti în continuare 
chirie sau poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- d-nei Stepănescu Maria 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 203 din 20 noiembrie 2014 
şi rezilierea contractului de comodat nr. 8121 din 24 noiembrie 2014 încheiat între 

Consiliul Local Jimbolia şi Asociaţia Clubul de fotbal Marcel Baban 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2717 din 20.05.2015 al Serviciului Urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 203 din 
20 noiembrie 2014 şi rezilierea contractului de comodat nr. 8121 din 24 noiembrie 2014 
încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi Asociaţia Clubul de fotbal Marcel Baban; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (9), art. 45 şi 
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 203 din 20 noiembrie 

2014 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Clubul de Fotbal Marcel Baban a 
Stadionului „Thierjung Arpad”. 

Art. 2 . – Se aprobă rezilierea contractului de comodat nr. 8121 din 24 noiembrie 
2014 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi Asociaţia Clubul de fotbal Marcel Baban. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Asociaţiei Clubul de fotbal Marcel Baban 
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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. 3998 din 20.04.2015 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 : 
b) Dezlipiri: 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în C.F. nr. 402433 Jimbolia şi 
identificat cu  nr. topo. 402433 în suprafaţă de 12.139 mp în două parcele 
după cum urmează: 

- Teren în suprafaţă de 8.495 mp, având descrierea curţi – 
construcţii în extravilan; 

- Teren în suprafaţă de 3.644 mp, având descrierea curţi – 
construcţii în extravilan. 

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 21 mai 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 16. 
Absentează: d-l Kaşa. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 162 din 13.05.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul I al 
anului 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la concurs, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pescuitului în bălţile din Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, la 31.12 2014. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.12.2014. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei asociaţilor şi fundaţiilor care primesc subvenţii 

de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 în anul 2015, precum şi nivelul subvenţilor.  
7. Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate 

publică) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare. 

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei cu sarcină a unei maşini de pompieri din 
partea oraşului Trebur – Germania. 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal “6” pentru imobilul situat în 
Jimbolia,  str. Bârzava, proprietatea d-lui Prcsina Iancu Constantin. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 62 din 26.03.2015 privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din 
oraşul Jimbolia.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016. 
12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

cumpărat în baza Legii 112/1995 situat în Jimbolia, str. George Enescu, nr. 1. 
13. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

cumpărat în baza Legii 112/1995 situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 20. 
14. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

cumpărat în baza Legii 112/1995 situat în Jimbolia, str. Republicii, nr. 77, ap. 2. 
15. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
16. Probleme ale Primăriei.  
17. Diverse.  

 
Plus la ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 203 din 20 
noiembrie 2014 şi rezilierea contractului de comodat nr. 8121 din 24 noiembrie 2014 încheiat 
între Consiliul Local Jimbolia şi Asociaţia Clubul de fotbal Marcel Baban. 

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



 
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 30 aprilie 2015 care se 

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

facă o prezentare a raportului de activitate pe trimestrul 1 al anului 2015. 
D-na Buciuman – la sfârşitul trimestrului I, cheltuielile totale au depăşit veniturile totale. 

Veniturile totale au fost de 2.120.586 lei, din care 87% au fost realizate din contractul cu casa, 2% 
din contractele încheiate cu direcţia sanitară publică pe partea de acţiuni sanitare, 6% din subvenţii 
de la bugetul local şi 5% din venituri proprii. Cheltuielile totale realizate au fost de 2.179.087 lei, 
din care cheltuieli de personal 60%, cheltuieli materiale 36% şi cheltuieli de capital 4%. Fluxul de 
trezorerie pe primul trimestrul se prezintă astfel: soldul de început de an a fost de 279.014 lei, 
încasările totale din veniturile facturate au fost de 1.926.00 lei şi plăţi de 2.036.954 lei. Soldul la 
sfârşitul trimestrului a fost de 168.060 lei. Din totalul plăţilor, 96% s-au făcut din sumele încasate 
de la casă pentru serviciile medicale prestate. Din veniturile proprii, respectiv din încasările pentru 
serviciile medicale la cerere, s-au făcut plăţi de 10.044 lei (achiziţionarea unui spirometru pentru 
secţia de pneumologie). O sursă de finanţare au fost donaţiile în bani, respectiv la sfârşitul anului 
2014, am avut în contul de donaţii suma de 5.000 lei, din care s-au făcut plăţi pentru înzestrarea 
compartimentului de reabilitare medicală, iar în cursul anului 2015 am încasat 35.000 lei, din care, 
până la sfârşitul trimestrului I s-au făcut plăţi de 7.443 lei pentru achiziţionare obiecte de inventar, 
iar diferenţa sunt plăţi făcute în luna aprilie. Furnizorii neachitaţi (sub 30 zile) la sfârşitul 
trimestrului I au fost în sumă de 362.178 lei. Clienţi neîncasaţi au fost de 605.355 lei, din care din 
contractul cu casa 600.145 şi 5.210 lei sunt serviciile medicale de radiologie pentru firma Johnson 
Controls. 

D-şoara Cîrlig  – în ceea ce priveşte serviciile medicale, am realizat un număr de 1238 de 
externări pe paturile de spitalizare continuă, din care 915 pe paturile de acuţi şi 125 pe paturile de 
cronici. Au fost realizate aproximativ 2.000 de servicii pe forma de spitalizare de zi, din care 
1.658 au fost servicii medicale realizate de camera de gardă. Pe partea de ambulatoriu s-au realizat 
un număr de 4.180 de consultaţii. Durata medie de spitalizare a fost de 6,98. Indicele de 
complexitate al cazurilor la nivelul spitalului a fost de 0,96, cu o rată de utilizare a paturilor de 
69%. Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi a fost de 
59%. Indicatori de calitate: am înregistrat 21 de decese, 16 transferuri, rata pacienţilor reinternaţi 
în intervalul de 30 de zile de la externare este de 14,39% (în special pacienţi cu boli cronice). 

D-l Ciuciulete – cum merge noua secţie de fizioterapie? Care este modalitatea de a face 
tratament? 

D-şoara Cîrlig  – compartimentul de fizioterapie funcţionează pe două module. De la 1 
ianuarie am pornit şi partea de spital cu cele 10 paturi, unde trebuie bilet de trimitere de la medicul 
de familie, pacientul se prezintă la medicul specialist şi dacă este cazul se internează. Pentru partea 
de ambulatoriu nu este nevoie de bilet de trimitere pentru că nu avem contract cu casa. 

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind transformarea unor posturi şi scoaterea 

acestora la concurs, 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. 93 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului pescuitului în bălţile 
din Jimbolia. 

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

hotărâre.  
D-l Ciuciulete – am mai micşorat taxele la copii, interesul nostru este să atragem cât mai 

mulţi copii care să practice pescuitul. Problema care se pune este cuprinsă în ultimul punct din 
cadrul regulamentului şi mă refer la comunicare către organele abilitate a-i sancţiona pe cei 
indisciplinaţi. 

D-l Toth – câţi oameni are d-l Dema pentru aplicarea acestei norme? Câţi sunt cei care 
verifică? 

D-l Ciuciulete – sunt nişte paznici, care nu pot da amenzi. 
D-l Toth – atunci acest regulament este degeaba. 
D-l Ciuciulete – nu este degeaba, paznicii vor anunţa poliţia, care va amenda. 
D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 94 

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

local, la  
31.12.2014. 

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

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 95 

 

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

publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.12.2014 . 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 96  

 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea Listei asociaţilor şi fundaţiilor care 

primesc subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 în anul 2015, precum şi 
nivelul subvenţilor. 

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. 97 

 
 D-l Ciofiac prezintă referatul privind privind includerea unor mijloace fixe în Anexa 
nr. V (bunuri proprietate public ă) a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare. 

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. 98 

 
 D-l Ciofiac prezintă referatul privind acceptarea donaţiei cu sarcină a unei maşini de 
pompieri din partea oraşului Trebur – Germania. 

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 – anul trecut, când am fost în vizită la Trebur, la invitaţia primarului, am 

vizitat şi această unitate de pompieri voluntari, cu dotările aferente. Din discuţiile purtate am aflat 
că această maşină urmează să fie casată, şi am spus că noi am avea nevoie de ea. Dânşii au fost de 
acord să ne facă o donaţie. Alocăm această sumă pentru a acoperii cheltuielile aferente aducerii 
acesteia în ţară. 

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

HOTĂRÂREA NR. 99 
 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal “6” pentru 

imobilul situat în Jimbolia,  str. Bârzava, proprietatea d-lui Prcsina Iancu Constantin. 
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 15 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 100 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Local Jimbolia nr. 62 din 26.03.2015 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 Niţoi – este vorba de problema imobilului de pe str. Republicii, nr. 77, fam. Stepanescu 

şi fam. Belintan. Când am hotărât dezmembrarea, aveam un consimţământ autentic al doamnei 
Stepanescu. După ce am adoptat hotârârea cu dezlipirea, d-na Stepânescu  a făcut contestaţie la noi 
şi la prefectură. De la prefectură ni s-a solicitat să reanalizăm hotărârea. Noi am propus să revenim 
asupra dezlipirii pentru că nu mai avem consimţământul d-nei Stepanescu. 

D-l Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi “pentru” şi o 
“abţinere” (d-l Nicorici) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 101 
 
D-l Ciofiac prezintă referatul privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul fiscal 2016. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 102 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului 
aferent imobilului cumpărat în baza Legii 112/1995 situat în Jimbolia, str. George Enescu, 
nr. 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 Ciofiac supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 103 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului 
aferent imobilului cumpărat în baza Legii 112/1995 situat în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 
20. 

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. 104 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului 
aferent imobilului cumpărat în baza Legii 112/1995 situat în Jimbolia, str. Republicii, nr. 77, 
ap. 2. 

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. 105 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr. 203 din 20 noiembrie 2014 şi rezilierea contractului de comodat nr. 8121 din 24 
noiembrie 2014 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi Asociaţia Clubul de fotbal Marcel 
Baban. 

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 Niţoi – d-l Baban a făcut solicitare să preluăm noi stadionul pentru că el nu îl mai poate 

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 106 
 

D-l Ciofiac prezintă referatul privind efectuarea unor 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 Toth – unde este acest teren? 
D-l Niţoi – pe Calea Kikindei, lângă Kerachit. 
D-l Prcsina – se ştie ce obiectiv se va face acolo? 
D-l Niţoi – este o solicitare a unei firme. 

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

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 107 

 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei urbanism: 
D-l Prcsina – o primă problemă ar fi necesitatea asfaltării trotuarului din faţa blocurilor 5A 

şi 5B care este foarte degradat. 
D-l Gorgan – de curând s-a finalizat asfaltarea aleii pietonale ce face legătura între str. 

Spre Est şi “Rapova”, vom începe lucrările la reabilitarea aleii ce face legătura între grădiniţa din 
“Futok” şi magazinul Doina. După aceea vor ajunge şi în zona indicată de dumneavoastră. 

D-l Prcsina – vin cu propunerea ca intersecţia cu statuia Florian să fie intersecţie cu sens 
giratoriu. Sunt multe persoane nedumerite, nu bagă de seamă indicatorul de ocolire. 

D-l Postelnicu – este o intersecţie dirijată de indicatoare, doar statuia te duce cu gândul la 
un sens giratoriu. Nu au fost solicitări, vom consulta şi poliţia. 

D-l Bâcă – pe str. Calea Timişoarii traficul este foarte intens. La orele de intrare/ieşire a 
schimburilor de la Johnson Controls şoseaua e plină de biciclişt. S-au făcut piste în tot oraşul, exact 
unde e mai mare nevoie nu s-au făcut. 

D-l Toth – în legătură cu renovarea ciupercii, dacă se poate să se schimbe “pălăria” 
(culoarea neagră). 

D-l Gorgan – nu este gata. 
D-l Meszaros – ce vreau să spun, spun în numele cetăţenilor. În trei şedinţe v-am rugat să 



curăţaţi canalul de pe str. Liviu Rebreanu. Nu s-a întâmplat nimic. 
 
Se trece la probleme ale Primăriei: 
D-l Gorgan – ne-am consultat cu proiectantul pieţei agroalimentare, în trei săptămâni 

proiectul va fi gata şi vom organiza licitaţia. Dacă lucrurile merg bine, în o lună jumătate vom 
începe lucrările. 

D-l Ciuciulete – sunt fonduri? 
D-l Gorgan – lucrarea este cuprinsă pe lista de investiţii cu 1.350 mii lei. 
D-l Toth – proiectul nu era făcut deja? 
D-l Gorgan – a fost un proiect initial, dar în acel proiect era vorba de o hală tip industrial, 

acum încercăm să facem o hală din zidărie care să se încadreze în zonă. 
D-l Toth – ce se întâmplă cu licitaţia de la canalizare? 
D-l Postelnicu – nu noi organizăm, dar din discuţiile cu cei de la Aquatim, licitaţiile s-au 

finalizat, s-au desemnat câştigătorii, mai e perioada de contestaţii. Până la sfârşitul lunii cei de la 
Aquatim au spus că aduc patru  echipe cărora trebuie să le oferim teren pentru organizare de şantier 
şi să dăm ordinul de începere al lucrărilor. 

D-l Prcsina – ştim un plan după care se va lucra, o planificare a străzilor? Lumea e 
mulţumită dacă au lucrările făcute fără prea mult deranj în faţa casei. Dacă există un astfel de plan 
să anunţăm cetăţenii că se va lucra în zona respectivă. 

D-l Postelnicu – suntem siguri că vor fi oameni nemulţumiţi pentru că deranjul va fi mare, 
sunt săpături la 5-6 m adâncime. Ei au obligaţia să readucă terenul la forma iniţială. Din câte am 
înţeles lucrarea a fost împărţită în patru, vor începe din patru puncte, sunt patru firme. 

D-l Gorgan – suntem adesea întrebaţi, chiar de către unii dintre dumneavoastră, ce se mai 
întâmplă în Jimbolia. Mi-am dat seama că comunicarea cu dumneavoastră este mai greoaie. Am 
hotărât ca de acum încolo, la fiecare şedinţă, să fac o scurtă prezentare cu ce ne ocupăm noi sau cu 
ce lucruri se mai întâmplă în Jimbolia. Săptămâna aceasta s-a predat amplasamentul pe str. Iuliu 
Maniu pentru introducerea reţelei de apă pluvială, proiect de 100 de mii Euro. În maxim o lună îşi 
va începe activitatea atelierul de tâmplărie finanţat din fonduri ale UE de 150 mii Euro (activitatea 
se va desfăşura la Expo Ripensis). S-au finalizat lucrările de amenajare a primului teren de baschet 
din Jimbolia cu suprafaţă de poliuretan (tartan). Săptămâna trecută am fost la Consiliul Judeţean să 
semnez contractul de 595 mii lei pentru finalizarea reţelei de apă şi canal Clarii Vii. În 31 mai 
organizăm un eveniment caritabil în centrul oraşului pentru Timea. În 30 mai este Jimbocicleta.  În 
1 iunie este program în parcul central. În 6 iunie este Raliul Jimboliei. Din iulie vor mai fi 2 locuri 
de joacă în Jimbolia în “Abator” şi în “Locul Târgului”. Grupul de Acţiune Banat Vest este primul 
GAL din judeţul Timiş. Au reuşit să câştige zeci de proiecte. Eu cred că lucrurile se întâmplă în 
Jimbolia. 

D-l Prcsina – ce se întâmplă cu parcul din spatele ştrandului. Este complet distrus. 
D-l Postelnicu – i l-am dat d-lui Dema să îl întreţină, să plantăm nişte pomi. Îl vom 

menţine ca şi parc, este o zonă mai puţin circulată, probabil va fi vandalizat în continuare. Ne 
gândim la o variantă de pază. 

D-l Prcsina – poate dezvoltăm ceva acolo, o zonă de relaxare lângă strand. 
 
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  

 
 



 


