
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

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

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
 

 D-l Ciuciulete Petru se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni.  
 
 

Nr.   108   din  18 iunie 2015 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                             Ciuciulete Petru        
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea transformării unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia şi scoaterea acestora la consurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 4691 din 15.06.2015 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea transformării 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 unui post vacant la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, 
după cum urmează: 

- un post vacant, din îngrijitoare, poz.  36 din Statul de funcţii , în brancardier, 
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Pediatrie. 

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea la concurs a postului prevăzut la art. 1. 
 Art. 3. – Se aprobă scoaterea la concurs a unor posturi vacante sau temporar vacante la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- asistent medical generalist, poz. 43 din Statul de funcţii, la Compartimentul 
Obstetrică Ginecologie; 

- asistent medical generalist, poz. 191 din Statul de funcţii, la Ambulatorul 
Integrat; 

- îngrijitoare, poz. 22 din Statul de funcţii, la Secţia Medicină Internă. 
 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. 

 
       Nr.  109  din 18 iunie 2015                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                        Ciuciulete Petru 
        
                          
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
ORAŞUL JIMBOLIA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al  

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

   
 
 Consiliul Local al oraşului Jimbolia întrunit în şedinţă la data de 18.06.2015 
 Având în vedere : 

• referatul nr. 3962/15.06.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş; 

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

• Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, art. 21 (1); 
 În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. c, precum şi art.  45 alin. 3 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. – Se împuternceşte Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului Jimbolia, cetăţean 
român, născut la data de 21.02.1971, la  Jimbolia, jud. Timiş, domicialiat în Jimbolia, posesor al C.I. 
seria  TM , nr. 878017, eliberat de  SPCLEP Jimbolia, la data de 02.02.2011, ca în Adunarea Generală 
din data de 08.07.2015 a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş , să 
semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Jimbolia,  Actul  Constitutiv  şi Statutul  
A.D.I. APA-CANAL TIMIS, actualizate, actele adiţionale de actualizare a acestora precum şi orice alt 
document ce va fi necesar în vederea unei bune funcţionari a Asociaţiei. 

Art. 2. – Se  împuterniceşte dl.Titu Bojin, având  calitatea de preşedinte  al A.D.I. APA-CANAL  
TIMIŞ, să semneze în fata notarului public actul constitutiv şi statutul  asociaţiei, actualizate. 

Art. 3 . – Se  împuterniceşte dl. Zah Teodor Claudiu, cetăţean român, născut la data de  04.11. 
1968, în localitatea Zalha, jud.Salaj, cu domiciliul în Timişoara, str. Martir Ioan Stanciu, nr.1, sc.A, 
et.IV, ap.18, posesor al C.I. seria TZ, nr. 177428, eliberat de SPCLEP Timisoara la 29.10.2014, având 
calitatea de consilier juridic în cadrul A.D.I. APA-CANAL TIMIS, să îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru  înregistrarea modificărilor aduse actului constitutiv şi statutului asociaţiei, în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă  Grefa  Judecatoriei  Timisoara. 
 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, Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice; 

- Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş 
    Nr.   110  din 18 iunie 2015 
                                                                                              Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                                  Ciuciulete Petru 
                                                       Contrasemnează 
              Secretar 
             Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu SC 
ELECTRORECORD SRL în vederea organizării evenimentului cultural „Festivalul 
Ceaunului”, ediţia I, în zilele 19, 20 şi 21 iunie 2015, în oraşul Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.   4798  din 17 februarie 2015 al Serviciului  Administraţie Publică  

Locală prin care se propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia 
cu SC ELECTRORECORD SRL în vederea organizării evenimentului cultural „Festivalul 
Ceaunului”, ediţia I, în zilele 19, 20 şi 21 iunie 2015, în oraşul Jimbolia.; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”e”, alin (7) lit. „a” şi  art. 45 alin. 2, lit. f din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă asocierea Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu SC  

ELECTRORECORD SRL în vederea organizării evenimentului cultural „Festivalul Ceaunului”, 
ediţia I, în zilele 19, 20 şi 21 iunie 2015, în oraşul Jimbolia. 
 

Art. 2 . – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-l Postelnicu Darius Adrian, să 
încheie contractul de asociere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezemta 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; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- SC ELECTRORECORD SRL 

 
 

Nr. 111/ 18 iunie 2015       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                      Ciuciulete Petru   
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

de aprobare a modificărilor privind implementarea proiectului „Elaborarea unui management 
durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-
Română” acronim ESUWATER, nr. HURO/1101/102/1.3.2. şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul 4640 din 11.06.2015 al Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, 

Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune aprobarea modificărilor privind 
implementarea proiectului „Elaborarea unui management durabil al infrastructurii de gospodărire 
a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-Română” acronim ESUWATER, nr. 
HURO/1101/102/1.3.2. şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect;   
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a şi alin.(6) lit. a pct. 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Se aprobă continuarea proiectului „Elaborarea unui management durabil al 

infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-Română”, acronim 
ESUWATER, nr. HURO/1101/102/1.3.2., (cu activitatea adiţională EXTINDEREA RE ŢELEI DE 
CANALE PENTRU EVACUAREA APELOR PLUVIALE ÎN JIMBOLIA : IULIU MANIU – 
SPRE NORD), finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 
2007-2013, până în data de 31.08.2015. 
   Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a activităţii adiţionale a proiectului „ESUWATER” 
HURO/1101/102/1.3.2., în cuantum de 133.545,28 euro. 

Art. 3. – Se  aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Oraşul Jimbolia, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuieilor neeligibile ale proiectului în valoare de 14.189,00 euro, cât şi contribuţia de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 2.670,91 euro. 
  Art. 4.  – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului  în 
condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor din FEDR şi bugetul de stat (Activităţi 
adiţionale: FEDR – 113.513,48 euro şi Bugetul de stat – 17.360,89 euro. Total proiect: ERDF – 
652.661,68 euro şi Bugetul de stat – 99.818,85 euro). 
  Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

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

– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
 

Nr. 112 din 18 iunie 2015         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                            Ciuciulete Petru 
                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                   SECRETAR 
                                    Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi  
a mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4587 din  10.06.2015 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 909/1997, 
Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare, 
valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate,  la Primăria 
oraşului Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 

 
 
 

Nr. 113  din 18 iunie 2015      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Ciuciulete Petru  
         

CONTRASEMNEAZĂ, 
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                                         Niţoi Ionel                
          
 
 
 
 



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

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „17”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea firmei SC CESIL SRL, situat pe str. Calea Kikindei 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 4284 din 10.06.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „17 str. Calea Kikindei”– 
pentru imobilul aflat în proprietatea firmei SC CESIL SRL, înscris în CF nr. 401287 
Jimbolia, nr. topo. 401287; 

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 „17 str. Calea Kikindei“ pentru imobilul 

aflat în proprietatea firmei SC CESIL SRL, înscris în CF nr. 401287 Jimbolia, nr. topo. 
401287. 

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; 
- SC CESIL SRL. 
 
 

Nr.  114      / 18 iunie 2015                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                Ciuciulete Petru 
 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
de abrogare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 210 din 20.11.2014 
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat 
în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  4770 din 17.06.2015 al Serviciului APL prin care se propune 

abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 210 din 20.11.2014 privind aprobarea 
încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 
74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara; 

În temeiul prevederilor art. 36 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. 210 din  

20.11.2014 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat 
în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Buget Contabilitate; 
- SC AQUATIM SA Timişoara 
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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. Constantin Brâncoveanu, nr. 20, cuprins în C.F. nr. 404824, 
topo. nr. 1871,1872, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  4740 din 16.06.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 20 cuprins în C.F. nr. 404824 , nr. topo 1871, 1872, 
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 Mocanu Constantin  

şi Mocanu Maria  a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Constantin Brâncoveanu, 
nr. 20, cuprins în C.F. nr.  404824, nr. topo 1871,1872, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 382,76 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 50,24 mp curte, 526 mp arabil 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 Mocanu Constantin şi Mocanu Maria 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 18 iunie 2015 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Ciuciulete Petru. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 187 din 10.06.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Jimbolia în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal  Timiş.  

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local al oraşului Jimbolia, 
cu SC ELECTRORECORD SRL, în vederea organizării evenimentului cultural “Ceaun lângă 
ceaun”, ediţia I, în zilele 19, 20 şi 21 iunie 2015, în oraşul Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre de aprobare a modificărilor privind implementarea proiectului „Elaborarea 
unui management durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de 
frontier ă Ungaro-Română”, acronim ESUWATER, nr. HURO/1101/102/1.3.2. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate la Primăria 
oraşului Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind  atribuirea numărului stradal „17”  pentru imobilul aflat în proprietatea 
S.C. CESIL S.R.L., situat pe str. Calea Kikindei. 

7. Proiect de hotărâre de abrogare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 210 din 20.11.2014 
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Spre 
Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

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

9. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
10. Probleme ale Primăriei.  
11. Diverse.  

 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Ciuciulete Petru, drept pentru care se 
adoptă  

HOTĂRÂREA NR. 108 
 
D-l Ciuciulete supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciuciulete supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 21 mai 2015 care se 

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



adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 109 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă – Canal  Timiş. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – acesta este modelul de hotărâre, se menţionează pentru ce anume este 

împuternicită fiecare persoană în parte, primarul pentru a vota schimbarea membrilor, d-l Bojin să 
semneze propriu-zis modificările la actele constitutive în faţa notarului şi d-l Zah pentru înscrierea 
modificărilor la Judecătorie. 

D-l Tinei  – la art. 1 scrie “şi orice alt document ce va fi necesar în vederea unei bune funcţionări 
a Asociaţiei”. 

D-l Postelnicu – la art. 1 mă împuterniciţi pe mine. 
D-l Tinei  – dar dacă se extinde şi la art. 2 şi 3? 
D-l Postelnicu – discutăm despre modificările la statut prin retragerea unui membru. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 110 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind asocierea Oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local 
al oraşului Jimbolia, cu SC ELECTRORECORD SRL, în vederea organizării evenimentului 
cultural “Ceaun lângă ceaun”, ediţia I, în zilele 19, 20 şi 21 iunie 2015, în oraşul Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu – este primul an. Dacă o să iasă bine poate îl organizăm şi în anii următori, nu 

avem implicaţii financiare mari. 
D-l Toth   - de ce montăm noi scena, din moment ce în contract scrie că noi punem la dispoziţie 

doar spaţiul? 
D-l Postelnicu – am zis să punem noi scena. 
D-l Kasa – ce este Festivalul Ceaunului? Este un festival ce implică tradiţie culinară, comercianţi 

de diverse, muzică, mici şi bere? 
D-l Postelnicu – aşa ceva. Această societate organizează asemenea festivaluri în mai multe 

localităţi şi ne-a făcut şi nouă o solicitare. 
D-l Tabeică – nu sunt de acord să vină acest om să facă festivalul ceaunului. Jimbolienii plătesc 

taxe şi impozite, să organizeze primăria, nu să vină alţii care iau banii jimbolienilor şi pleacă cu ei. 
D-l Gorgan – am vrut să vedem o singură data un eveniment organizat de altcineva. 
D-na Ferescu – anticipez nişte costuri legate de curăţenia de după eveniment. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi “pentru”  şi 3 

“abţineri” (d-l Kasa. D-l Tinei şi d-l Tabeică) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 111 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea modific ărilor privind implementarea 
proiectului „Elaborarea unui management durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în 
regiunea de frontieră Ungaro-Română”, acronim ESUWATER, nr. HURO/1101/102/1.3.2. 

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 Postelnicu – este vorba de o prelungire a perioadei de implementare a proiectului de ape 

pluviale de pe str. Iuliu Maniu şi Spre Nord, până la 30 august 2015. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 112 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 
uzate la Primăria oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 113  
 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal „17” pentru imobilul 

aflat în proprietatea S.C. CESIL S.R.L., situat pe str. Calea Kikindei. 
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 supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 114  
 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 

210 din 20.11.2014 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat 
în Jimbolia, str. Spre Est, nr. 74, cu S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

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 – această clădire este inclusă în lista bunurilor de retur aferentă contractului de 

delegare a gestiunii şi nu mai este nevoie de contract de comodat. 
D-l Prcsina – în timpul acestui mandat avem vreo 3 hotărâri abrogate. Ar trebui ca documentele 

să fie mai bine verificate înainte să fie puse în mapa de lucru a consilierilor pentru că o să părem ca un 
consiliu  local care nu ştie ce face. Rog executivul să vină cu proiecte concrete, să nu mai fim în situaţia 
de a abroga hotărâri. Noi suntem pe domenii diferite de activitate, nu cunoaştem legislaţia şi ne bazăm pe 
cei cu experienţă juridică. 

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

HOTĂRÂREA NR. 115 
 

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

HOTĂRÂREA NR. 116 
 

Se trece la probleme al ecomisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Scrob – este o solicitare din partea unei firme care doreşte să amplaseze un panou publicitar 

pe str. Calea Timişorii, în faţa imobilului de la nr. 3.  
D-l Postelnicu – eu nu sunt de acord. Au mai venit cu solicitări să pună panouri pe blocuri şi le-

am spus că au nevoie de acordul asociaţiei de proprietari. Apoi au solicitat acord pentru amplasare pe 
campus. 

D-l Ciuciulete supune la vor solicitarea care se respinge cu unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina – am solicitat un proiect de amenajare a parcărilor din zona blocurilor. Noi venim cu 

propuneri către serviciul urbanism. Dacă s-a început lucrul la proiect să ne ţineţi la curent cu startul 
execuţiei. 

D-l Postelnicu – proiectul este gata. Lucrarea nu e prinsă pe lista de investiţii. Nu cred că o să 
reuşim în acest an. 

 
Se trece la probleme ale Primăriei: 
D-l Postelnicu – avem o adresă din partea SC Sardeni Santa Maria care solicită acordul nostru în 

vederea încheierii unei asocieri cu o nouă societate, condusă de acelaşi administrator, pentru optimizarea 
activităţii în cadrul ştrandului. Adresa a venit târziu şi nu am reuşit să verificăm legalitatea unui astfel de 
acord. În şedinţa următoare vom veni cu ceva concret. 

D-l Prcsina – dacă în momentul acesta se cere o colaborare cu o firmă nouă, ar trebui să facem 
un alt contract. Prin oraş toată lumea e nemulţumită de acest strand.  

 
Se trece la Diverse: 
D-l Prcsina – am o propunere legată de Jurnalul de Jimbolia. Am discutat cu cetăţenii care au 

întrebat de ce consilierii nu au un cuvânt de spus în Jurnalul de Jimbolia. Propun ca prin rotaţie fiecare 
consilier să poată să spună nişte lucruri. 

D-l Postelnicu – este o solicitare inedită, nu am nimic împotrivă. 
D-l Ciuciulete – ce s-a mai făcut referitor la măsurile lăsate de Curtea de Conturi? 
D-l Postelnicu – se lucrează la acest aspect, avem acţiuni în justiţie. 
D-l Prcsina – nu am înţeles ce i se va transmite d-lui Sardeni. 
D-l Postelnicu – voi discuta cu d-l secretar şi revenim în şedinţa următoare asupra acestui 

subiect. 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Ciuciulete 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,  
             Ciuciulete Petru 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 


