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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5637 din 14.07.2015  al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2015; 
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 rectifică bugetul local pe anul 2015, după cum urmează: 
  - mii lei – 

COD        TRIM 
           III  

VENITURI – TOTAL                    45,00 
1. Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoanele juridice 160202   8,00 
2. Alte taxe pe utilizarea bunurilor      165000 30,00 
3. Donaţii şi sponsorizări       370100   7,00  
  
CHELTUIELI – TOTAL                    45,00 
1. Autorit ăţi publice şi acţiuni externe     5102         - 100,00 
 - proiecte cu finanţare din FEN nerambursabile   510256        - 100,00 
2. Alte servicii publice generale      5402           249,00 
 - bunuri şi servicii       540220 15,00 
 - cheltuieli de capital       540270          234,00 
3. Cultură, recreere şi religie      6702          -659,00 
 - bunuri şi servicii       670220   7,00 
 - asociaţii şi fundaţii       670259        - 194,00 
 - cheltuieli de capital       670270        - 472,00 
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002           447,00 
 - cheltuieli de capital       700070          447,00 
5. Transporturi        8402           108,00 
 - bunuri şi servicii       840220          115,00 
 - cheltuieli de capital       840270 - 7,00 
           
           

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

 proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015  
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 5442 din 14.07.2015 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
 
Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 

bugetul local pe anul 2015, după cum urmează:                     
                                                                                                             -mii lei- 
         COD       TRIM.  
                      III   
VENITURI-TOTAL                 50,00 
1. Alte venituri       361050   15,00       
2.Subvenţii pentru instituţii publice     431009   35,00 
CHELTUIELI-TOTAL                 50,00  
1. Învăţământ       6510    50,00 
 - bunuri şi servicii      651020              50,00 
2. Sănătate        6610       0 
 - bunuri şi servicii      661020   25,00 
 - cheltuieli de capital      661070 - 25,00 

     
                           

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, relaţii 
internaţionale, relaţii publice ; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-     DGFP Timiş. 

 
Nr.   118   din 16 iulie 2015                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         Ciuciulete Petru 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2015 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5633  din  14.07.2015 al Serviciului Urbanism  şi  

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015, după cum 
urmează : 
 

- La Capitolul C – Dotări, se reduce punctul 13 – Electrocauter (Spital) cu suma 
de 33 mii lei, se adaugă un punct nou 17 – Concentractor de oxigen în valoare de 
8 mii lei, rezultând un Total Dotări de 241,34 mii lei şi un TOTAL GENERAL 
de 341,34 mii lei. 
 

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 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
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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. 5444 din 08.07.2015 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.  53 din Statul de funcţii , în infirmier ă, 
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Obstetrică-
Ginecologie. 

 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: 
 

Nr. Denumire post 
Cuantum 

post Perioada Loc de muncă 
Poz. 
stat 

  

crt.    Secţia/Compartiment funcţii Observaţii 1 Observaţii 2 

1. 
ASISTENT 
MEDICAL 1 Nedeterm. Medicină internă 13 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

2 
ASISTENT 
MEDICAL 1 Nedeterm. Medicină internă 11 

Post vacantat 
în iulie 2015 

Se va scoate 
la concurs în 
luna 
septembrie 
2015 

3. INFIRMIERĂ 1 Nedeterm. Medicină internă 15 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

4. BRANCARDIER 1 Nedeterm. Obst.-ginecologie 48 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 



5. INFIRMIERĂ 1 Nedeterm. Obst.-ginecologie 53 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

6. 
ASISTENT 
MEDICAL  1 Determinată Obstr. ginecologie 43 

Post vacant 
înecepând cu 
data de 
01.07.2015 

Se va scoate 
la concurs în 
luna 
septembrie 
2015 

7. 
ASISTENT 
MEDICAL 1 Determinata Nou născuţi 46 

Post vacant 
2015 

Se va scoate 
la concurs în 
luna 
septembrie 

2015 

8. INFIRMIERĂ 1 Nedeterm. Chirurgie generală 71 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

9. INFIRMIERĂ 1 Nedeterm. Chirurgie generală 72 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

10. ÎNGRJITOARE 1 Nedeterm. Chirurgie generală 75 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

11. 
ASISTENT 
MEDICAL 1 Nedeterm. Chirurgie generală 66 

Post vacantat 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

12 
ASISTENT 
MEDICAL 1 Nedeterm. Pneumologie 95 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

13. INFIRMIERĂ 1 Nedeterm. Pneumologie 99 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna iulie 
2015 

14. 

ASISTENT 
MEDICAL 
FARMACIE 1 Nedeterm. Farmacie 108 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna 
septembrie 
2015 

15. 
ASISTENT 
MEDICAL  1 Nedeterm. Ambulator integrat 194 

Post vacant 
înainte de 
anul 2012 

Se va scoate 
la concurs în 
luna 
septembrie 
2015 

  
 
 
 



 
 
 
 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 modificării şi completării Organigramei şi Statelor 
de funcţii  pe anul 2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 5619 din 14.07.2015 a serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării şi 
completării organigramei şi 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 Organigramei şi Statelor de 

funcţii ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru 
anul 2015,  conform anexelor 1-10 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 proiectelor de interes public local pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2015 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5187 din 01.07.2015 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Integrare 

Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale prin care se solicită aprobarea proiectelor de interes 
public local pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe 
anul 2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 16 lit. h din Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin 
HCLJ nr. 54 din 26.03. 2015; 

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 următoarele proiecte de interes public local pentru care se solicită finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2015: 
•  “Prietenii semicercului – competiții sportive de handbal” al Clubului Sportiv 

Handbal Club Jimbolia; 
• “Pasiunea e fotbalul, puterea sunt oamenii, mândria e UNIREA JIMBOLIA”  al 

Fotbal Club Unirea Jimbolia; 
• “Meals-on-wheels – o masă caldă la domiciliu pentru persoanele vârstnice care nu 

se pot gospodări și întreține singure” al Asociației Rotary Club Jimbolia. 
Art. 2. – Se aprobă alocarea din bugetul local  a următoarelor sume: 

• pentru proiectul “Prietenii semicercului – competiții sportive de handbal” al Clubului 
Sportiv Handbal Club Jimbolia, suma de 27.184 lei, prevăzută în bugetul local la 
capitolul 67.02.; 

• Pentru proiectul “Pasiunea e fotbalul, puterea sunt oamenii, mândria e UNIREA 
JIMBOLIA” al Fotbal Club Unirea Jimbolia; suma de 26.864 lei, prevăzută în bugetul 
local la capitolul 67.02. 

• Pentru proiectul “Meals-on-wheels – o masă caldă la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice care nu se pot gospodări și întreține singure” al Asociației Rotary Club 
Jimbolia, suma de 15.000 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 68.02. 

Art. 3.  – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-nul Postelnicu Darius Adrian, pentru 
a semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, contractele de finanţare. 

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, Integreare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice  
- Clubului Sportiv Handbal Club Jimbolia 
- Fotbal Club Unirea Jimbolia 
- Asociației Rotary Club Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  5613  din 14.07.2015  al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin care 
se  

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE  

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

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

• în litigiul cu pârâta Asociaţia de Fotbal Marcel Baban, atât în primă instanţă cât şi în căi de 
atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii;  

• în litigiul cu pârâta Asociaţia Microregională Banat Ripensis, atât în primă instanţă cât şi în 
căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca; 

• în litigiul cu reclamanta SC Trinovolt SRL, dosarul nr. 3550/30/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Timiş, Secţia Contencios administrative şi fiscal,  atât în primă instanţă cât şi în 
căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii;  

• în litigiul cu reclamanta SC SAIF TIM SA , dosarul nr. 3834/30/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Timiş, Secţia Contencios administrative şi fiscal,  atât în primă instanţă cât şi în 
căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii;  
Art. 2. – Preţul total al contractelor (onorariile avocaţiale) va fi de 8.500 lei, sumă prevăzută în  

bugetul local, capitolul 51.01.03  – Autorităţi publice. 
 Art. 3. – Se validează Dispoziţia Primarului oraşului Jimbolia nr.  278 din  08 iulie 2015 
privind împuternicirea d-nei avocat Candea Adriana Beatrice pentru a reprezenta interesele oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice  ; 
- Primarului Oraşului Jimbolia; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea amplasării unui cablu electric subteran pe terenul 
înscris în CF nr. 404515 Jimbolia, nr. topo. 404515 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5011 din 07.07.2015 al Serviciului  Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune aprobarea amplasării unui cablu electric 
subteran pe terenul înscris în CF nr. 404515 Jimbolia, nr. topo. 404515; 

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 aprobă amplasarea unui cablu electric subteran, pe terenul înscris în 

CF nr. 404515 Jimbolia, nr. topo. 404515, de către S.C. MADA S.R.L., în vederea 
efectuării branşamentului de energie electrică la punctul de contor. 

 
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 MADA SRL. 
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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 intravilan situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 404865 Jimbolia, în 
suprafaţă de 3644 mp, pentru construire hală depozitare cereale 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 3252 /10.07.2015 al serviciului urbanism, amenajarea  

teritoriului prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a terenului intravilan situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 404865 
Jimbolia, în suprafaţă de 3644 mp, pentru construire hală depozitare cereale; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. 1 şi 2 şi art. 18 lit. a, pct. 1 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi 
actualizată; 

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 terenului intravilan situat în 
Jimbolia, înscris în CF nr. 404865 Jimbolia, în suprafaţă de 3644 mp, pentru construire 
hală depozitare cereale. 

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

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; 

 
Nr.  125      din 16 iulie  2015                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Ciuciulete Petru 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Construire Pia ţă Agroalimentară Jimbolia” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5621 din 14.07.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Construire Pia ţă Agroalimentară Jimbolia”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă Proiectul tehnic pentru investiţia „Construire Piaţă Agroalimentară 
Jimbolia”, întocmit de către SC Euroengineering SRL. 

 
 Art. 2.  – Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici pentru investiţia „ Construire Piaţă 
Agroalimentară Jimbolia”: 

• Regim de înălţime: P+1Ep (parter+etaj parţial 
• Suprafaţă constuită: 848,59 mp 
• Suprafaţă utilă 765,76 mp 
• Suprafaţa terenului din CF – 3362 mp, 
• Suprafaţă construită la sol – 701 mp 
• Valoarea totală: 1.776.137  lei (TVA inclus), din care C+M este 1.706.132 lei (TVA 

inclus). 
 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu 
si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
- Serviciului Buget, Contabilitate 

 
Nr.   126      din   16 iulie 2016              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                       Ciuciulete Petru 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Reabilitare clădiri anexe bază sportivă Jimbolia” 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5683 din 14.07.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Reabilitare clădiri anexe bază sportivă Jimbolia”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă Proiectul tehnic pentru investiţia „Reabilitare clădiri anexe bază sportivă 
Jimbolia”, întocmit de către SC ZUBA CONSTRUCT SRL  

Art. 2.  – Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici pentru investiţia „Reabilitare 
clădiri anexe bază sportivă Jimbolia”:  

• Suprafaţă construită la sol propusă : 1357 mp 
• Suprafaţă desfăşurată propusă: 1357 mp 
• Suprafaţa terenului : 2328 mp, 
• Valoarea totală: 1.075.230  lei (TVA inclus), din care C+M este 1.075.230 lei (TVA 

inclus). 
 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu 
si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 

Nr.    127     din   16 iulie 2016              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
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        CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea includerii autovehiculului marca FORD TRANSIT, 
cu numărul de înmatriculare TM25POJ, în activitatea de transport 
şcolar 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5622 din 14.07.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune aprobarea includerii autovehiculului marca FORD 
TRANSIT, cu numărul de înmatriculare TM25POJ, în activitatea de transport şcolar; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 1 , 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 aprobă includerea autovehiculului marca FORD TRANSIT, cu 

numărul de înmatriculare TM25POJ, în activitatea de transport şcolar. 
 
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; 
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                                CONTRASEMNEAZ Ă, 
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     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
de modificare şi completare a art. 2.1 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 185 
din 27.10.2011 privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
Oraşului Jimbolia  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5603 din 14.07.2015 al Serviciului Urbanism, Amenajarea  

Teritoriului prin care se solicită modificarea şi completarea art. 2.1 din Hotărârea Consiliului 
Local Jimbolia nr. 185 din 27.10.2011 privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al Oraşului Jimbolia; 
 Având în vedere art. 13 lit. e din Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, actualizată; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c, alin. (5) lit. b, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi acualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 – Se aprobă modificarea şi completarea art. 2.1 din Hotărârea Consiliului  

Local Jimbolia nr. 185 din 27.10.2011 privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al Oraşului Jimbolia , şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 2.1. – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Jimbolia, este 
condus de un Şef Serviciu, profesionist în domeniu, încadrat conform legislaţiei specifice în 
vigoare.” 

 
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 şi asistenţă socială; 
- Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului. 
 
 

Nr.  129     din 16 iulie 2015                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       
          Ciuciulete Petru  
                                                    
                       CONTRASEMNEZĂ, 
                   SECRETAR, 
                    Ionel Niţoi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
de modificare şi completare a art. 1^1 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 12 
din 22.01.2015  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5602 din 14.07.2015 al Serviciului Urbanism, Amenajarea  

Teritoriului prin care se solicită modificarea şi completarea art. 1^1 din Hotărârea Consiliului 
Local Jimbolia nr. 12 din 22.01.2015; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c, alin. (5) lit. b, alin. (9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi acualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 – Se aprobă modificarea şi completarea art. 1^1 al Hotărârii Consiliului Local 

Jimbolia nr.12 din 22.01.2015, în sensul că art. 1^1 va avea următorul cuprins: 
„Art. 1^1. – Prevederile art. 1 se aplică şi persoanelor juridice, în condiţiile în care 

acestea au concesionat terenurile prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii, pentru 
construirea altor tipuri de construcţii (obiective economice”. 

 
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 şi asistenţă socială; 
- Serviciului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea HCL nr. 66 din 26.03.2015 privind aprobarea 
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică 
în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  5629  din 14.07.2015  al Serviciului Administraţie Publică Locală,  

prin care se solicită modificarea şi completarea HCL nr. 66 din 26.03.2015 privind aprobarea 
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în 
vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale 
Primarului oraşului; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Art. 1 al HCL nr. 66 din 26.03.2015 privind aprobarea achiziţionării  

serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării 
intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului 
oraşului se completează cu două alienate care vor avea următorul cuprins: 

“ alin. (2) - Preţul total al contractelor (onorariile avocaţiale) este de 5.200 lei, 
sumă prevăzută în bugetul local, capitolul 51.01.03  – Autorităţi publice.”  
„ alin. (3) - Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele 
şi pentru Oraşul Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractul de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare juridică.” 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
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        SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind modificarea şi completarea HCL nr. 77 din 02.04.2015 privind aprobarea 
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică 
în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  5629  din 14.07.2015  al Serviciului Administraţie Publică Locală,  

prin care se solicită modificarea şi completarea HCL nr. 77 din 02.04.2015 privind aprobarea 
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în 
vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale 
Primarului oraşului; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Art. 1 al HCL nr. 77 din 02.04.2015 privind aprobarea achiziţionării  

serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării 
intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului 
oraşului se completează cu două alienate care vor avea următorul cuprins: 

“ alin. (2) - Preţul total al contractelor (onorariile avocaţiale) este de 5.000 lei, 
sumă prevăzută în bugetul local, capitolul 51.01.03  – Autorităţi publice.”  
„ alin. (3) - Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele 
şi pentru Oraşul Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractul de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare juridică.” 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
 

Nr.    132        din 16 iulie 2015                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Ciuciulete Petru  
                                                                                                              

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

HOTĂRÂREA 
 privind actualizarea „Regulamentului referitor la pășunatul animalelor pe raza 

orașului Jimbolia” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 
75/2015 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 5614 din 14.07.2015 al Serviciului Urbanism, Registrul Agricol  

prin care se propune actualizarea „Regulamentului referitor la pășunatul animalelor pe raza 
orașului Jimbolia” aprobat prin HCLJ nr. 75/2015; 
 Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Regulamentul referitor la pășunatul animalelor pe raza orașului Jimbolia,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 75/2015 se actualizează în sensul că  art. 
5 al Cap. II va avea următorul cuprins: 

„ Art. 5 (1) Constituie contravenții următoarele fapte: 
a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de  
pășunat; 
b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin  
contract; 
c) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute 

în  
contract; 
d) circulația pe pajiști cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât 

cele  
folosite pentru activități agricole de către cel care utilizează pajiștia, cu excepția 
circulației cu orce mijloace de transport în situații de urgență generate de calamități, 
accidente de orice natură, precum și cu autovehicule, motociclete și ATV-uri sau 
mopede în vederea organizării de activități sportive, de recreere și turism , cu acordul 
deținătorului sau al utilizatorului, în condițiile legii; 
e) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu; 
f) arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în viguare; 
g) amplasarea pe pajiști a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art. 5 

alin  
(3) din OG 34/2013 ,, actualizată” 

 
(2) Contravențiile prevăzute la alin. 1 al art. 5 se sancționează după cum urmează: 
a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoană fizică, respectiv cu amendă 
de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoană juridică, faptele prevăzute la lit. f) 
b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de 
la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d) și e); 
c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 
2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) și c); 
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g);” 



 
 
 
 
Art. 2. – Art. 6, 7, 9 şi 10 din Cap. II ale Regulamentului referitor la pășunatul 
animalelor  

pe raza orașului Jimbolia, se abrogă. 
 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism, Registrul Agricol 
- cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

de abrogare a art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 238 din 
19.12.2007 privind casarea unor mijloace fixe, a unor obiecte de inventar 
cât şi scoaterea din uz a unor obiecte de inventar la Primăria Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  5664 din 15.07.2015 al secretarului oraşulu Jimbolia prin 

care se propune abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 238 din 
19.12.2007 privind casarea unor mijloace fixe, a unor obiecte de inventar cât şi 
scoaterea din uz a unor obiecte de inventar la Primăria Jimbolia; 

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 art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 238 din 

19.12.2007 privind casarea unor mijloace fixe, a unor obiecte de inventar cât şi 
scoaterea din uz a unor obiecte de inventar la Primăria Jimbolia. 
 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Reabilitarea şi reparaţii sediu pompieri la corpurile C1, C2 şi C4” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5631 din 14.07.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Reabilitarea şi reparaţii sediu pompieri la corpurile C1, C2 şi C4”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă Proiectul tehnic pentru investiţia „Reabilitarea şi reparaţii sediu 
pompieri la corpurile C1, C2 şi C4”, întocmit de către SC Eurofunction SRL. 

 
 Art. 2.  – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în cuantum de 125.040 lei (TVA inclus), din 
care C+M este 125.040 lei (TVA inclus). 

 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu 
si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
- Serviciului Buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Construire Sală multifunc ţională sediu pompieri” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5631 din 14.07.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Construire Sală multifunc ţională sediu pompieri”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se aprobă Proiectul tehnic pentru investiţia „Construire Sală multifuncţională sediu 
pompieri”, întocmit de către SC Eurofunction SRL. 

 
 Art. 2.  – Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici pentru investiţia „ Construire Sală 
multifuncţională sediu pompieri”: 

• Regim de înălţime: P (parter)  
• Suprafaţă constuită: 66,75 mp 
• Suprafaţă utilă: 57,07 mp 
• Valoarea totală: 107.520  lei (TVA inclus), din care C+M este 107.520 lei (TVA 

inclus). 
 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter Compensatoriu 

si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii 

internaţionale, relaţii publice;   
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
- Serviciului Buget, contabilitate 
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        CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2015 din bugetul local 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5620 din 14 iulie  2015 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 
2015; 

Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu 
prevederile  incidente din OUG nr. 34/2006; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 şi alin. 6, art. 41 şi art. 48 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2015 din bugetul local, după 

cum urmează : 
- La Cap. A – Lucrări în continuare se suplimentează punctul 3 – Actualizare Plan 

Urbanistic General cu suma de 100 mii lei, se reduce punctul 4 – Bază sportivă multifuncţională Clarii 
Vii cu suma de 12 mii lei, se suplimentează punctul 7 – Teren sport baschet cu suma de 1 mie lei, se 
reduce punctul 8 - Reabilitare bază sportivă din centrul oraşului cu suma de 461 mii lei, se scoate 
punctul 9 - Reabilitare căi de acces şi drumuri publice în oraşul Jimbolia în valoare de 40 mii lei şi se 
introduce un punct nou 9 – Racord ape pluviale str. Republicii în valoare de 33 mii lei, rezultând un 
Total Cap. A de 576 mii lei; 

- La Cap. B – Lucrări Noi , se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu suma de 50 mii lei,  
se suplimentează punctul 2 – Reabilitare piaţă agroalimentară Jimbolia cu suma de 427 mii lei, se 
introduce un punct nou 3 – Reabilitarea sediu S.V.S.U. în valoare de 126 mii lei, se introduce un nou 
punct 4 – Construire sală multifuncţională sediu pompieri Corp 5 Jimbolia în valoare de 108 mii lei  
rezultând un Total Cap. B de 2.061 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se reduce punctul 1 – Instalație mobilă de tratare apă cu suma de 30 mii 
lei, rezultând un Total Dotări de 100 mii lei, un Total Cap. C de 336 mii lei şi un TOTAL GENERAL 
de 2.973 mii lei. 

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 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 16 iulie 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 14. 
Absenţi: d-na Ferescu, d-l Kasa şi d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel - 

secretar 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 276 din 08.07.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2015 din bugetul local. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2015. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2015. 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 
2015 la Primăria Oraşului Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de interes public local care solicită finanţare 
nerembursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2015. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui cablu electric subteran pe terenul înscris în 
CF nr. 404515 Jimbolia, topo. 404515. 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a terenului situate în Jimbolia, înscris în CF nr. 
404865 Jimbolia, topo. 404865, în suprafaţă de 3644 mp, în vederea concesionării penru construire 
hală de depozitare. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Indicatorilor economici pentru 
investiţia “Construire Piaţă Agroalimentară”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Indicatorilor economici pentru 
investiţia “Reabilitare clădiri anexe Bază Sportivă Jimbolia”, din parcul central al oraşului.. 

13. Proiect de hotărâre privind includerea autovehiculului marca FORD NERABUS, cu numărul de 
înmatriculare TM25POJ, în activitatea de transport şcolar. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2.1 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 185 
din 27 octombrie 2011 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
oraşului Jimbolia, judeţul Timiş. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1^1 din Hotărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 12 din 22.01.2015. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 66 
din 26 martie 2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 77 
din 02 aprilie 2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia. 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului referitor la păşunatul animalelor pe raza 
oraşului Jimbolia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 75 din 02 aprilie 2015. 

19. Probleme ale comisiilor de specialitate. 



20. Probleme ale Primăriei.  
21. Diverse.  
Plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiţia „Construire Sală protocol sediu pompieri”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiţia „Reabilitarea şi reparaţii sediu pompieri la corpurile C1, C2 şi C4”. 

3. Proiect de hotărâre de abrogare a art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 238 din 
19.12.2007 privind privind casarea unor mijloace fixe, a unor obiecte de inventar cât şi 
scoaterea din uz a unor obiecte de inventar la Primăria Jimbolia 

 
Conform HCLJ nr. 108 din 18 iunie preşedinte de şedinţă este d-l Ciuciulete Petru. 

 
D-l Ciuciulete supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciuciulete supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Ciuciulete supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 18 iunie 2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

D-l Postelnicu – înainte de a începe şedinţa vă propun o modificare a ordinei de zi, în sensul că 
punctul 2 de pe ordinea de zi să se discute după punctele 1 şi 2 de pe plusul la ordinea de zi, 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Stănchescu 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. 117 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi 

activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2015. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Stănchescu 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. 118 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din 
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru 
anul 2015. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Stănchescu 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. 119 
 

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 Stănchescu 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. 120 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea şi completarea Organigramei şi 
Statelor de funcţii pe anul 2015 la Primăria Ora şului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Stănchescu 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. 121 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea proiectelor de interes public local care 

solicită finanţare nerembursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia 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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Toth – de ce primeşte Clubul Unirea 27.000 lei şi Rotary doar 15.000 lei, mai ales că 

Unirea are cel mai mic punctaj? 
D-l Barna – eu sunt membru în comisie şi am participat la selecţia dosarelor. Fiecare ONG a 

primit cât a cerut, toate au avut peste 70 de puncte, deci au fost admise. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 122 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului ora şului Jimbolia. 

D-l 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 Stănchescu 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. 123 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea amplasării unui cablu electric 
subteran pe terenul înscris în CF nr. 404515 Jimbolia, topo. 404515. 

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 Stănchescu 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. 124 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie a terenului situate în 
Jimbolia, înscris în CF nr. 404865 Jimbolia, topo. 404865, în suprafaţă de 3644 mp, în vederea 
concesionării penru construire hală de depozitare. 



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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Tinei – se extinde activitatea sau face hală de depozitare cereale? 
D-l Postelnicu – se va organiza licitaţie pentru concesionarea terenului pentru construire hală 

de depozitare cereale şi asta trebuie să facă. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 125 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Indicatorilor 

economici pentru investiţia “Construire Pia ţă Agroalimentară”. 
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 Stănchescu 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. 126 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea Proiectului Tehnic şi a Indicatorilor 

economici pentru investiţia “Reabilitare clădiri anexe Bază Sportivă Jimbolia”, din parcul 
central al oraşului. 

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 Stănchescu 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. 127 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  includerea autovehiculului marca FORD 

NERABUS, cu numărul de înmatriculare TM25POJ, în activitatea de transport şcolar. 
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 Stănchescu 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. 128 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  modificarea art. 2.1 din Hotărârea Consiliului 
Local Jimbolia nr. 185 din 27 octombrie 2011 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al oraşului Jimbolia, judeţul Timi ş. 

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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Niţoi – în hotărârea din 2011 era nominalizat şeful serviciului. Acum modificăm în sensul 

că, nu va fi desemnat personal ci ca şi funcţie. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 129 



 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea şi completarea art. 1^1 din 

Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 12 din 22.01.2015. 
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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Niţoi – am modificat hotărârea în sensul că persoanele juridice care construiesc obiective 

economice pe terenul concesionat să poată cumpăra acel teren. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 130 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Jimbolia nr. 66 din 26 martie 2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului ora şului Jimbolia. 

D-l 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 Stănchescu 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. 131 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Jimbolia nr. 77 din 02 aprilie 2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului 
Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului ora şului Jimbolia. 

D-l 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 Stănchescu 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. 132 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  actualizarea Regulamentului referitor la 

păşunatul animalelor pe raza oraşului Jimbolia aprobat prin Hot ărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 75 din 02 aprilie 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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Toth – ce anume s-a modificat? 
D-l Niţoi – s-au actualizat amenzile şi s-au abrogat nişte articole ca urmare a modificării 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 133 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul de abrogare a art. 3 din Hotărârea Consiliului Local 
Jimbolia nr. 238 din 19.12.2007 privind privind casarea unor mijloace fixe, a unor obiecte de 
inventar cât şi scoaterea din uz a unor obiecte de inventar la Primăria 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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Niţoi – este vorba de autotunul SR 114, a fost aprobată casarea lui în 2007, dar nu s-a 

distrus ci a fost conservat la Muzeul Pompierilor. Acum, după primirea autospecialei de stins incendii 
din Germania şi cu promisiunea că vom mai primi una din Scoţia, dorim să casăm propriu – zis 
autotunul pentru a avea loc pentru maşinile funcţionale.  

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

HOTĂRÂREA NR. 134 
 

D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia „Construire Sală protocol sediu pompieri”. 

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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Niţoi – nu este sală de protocol, este vorba de o sală multifuncţională necesară pentru 

instruirea lunară a personalului. Nici nu arată a sală de protocol. Proiectantul a preluat greşit 
denumirea, dar va reface documentaţia cu “sală multifuncţională”. 

D-l Toth – cum s-a ajuns la o sumă aşa mare? 
D-l Niţoi – totul este nou. 
D-l Toth – suprafaţa este foarte mica. 
D-l Postelnicu – este proiect cu un deviz de lucrări, făcut de o firmă autorizată. 
D-l Meszaros – cât a costat proiectul? 
D-l Postelnicu – nu ştiu în acest moment, dar mă voi interesa şi vă voi comunica. Este vorba de 

o firmă cu care colaborăm la mai multe proiecte şi nu ştiu tarifele pe de rost. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi “pentru” şi 3 

“abţineri” (d-l Tinei, d-l Toth şi d-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 135 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitarea şi reparaţii sediu pompieri la corpurile C1, C2 
şi C4”. 

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 Stănchescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi “pentru” şi 3 

“abţineri” (d-l Tinei, d-l Toth şi d-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 136 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2015 

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

hotărâre. 
D-l Postelnicu – vom modifica proiectul de hotărâre, în loc de “sală de protocol” vom trece 

“sală multifuncţională”. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi “pentru” şi 3 

“abţineri” (d-l Tinei, d-l Toth şi d-l Meszaros) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 137 

 
Se trece la probleme al ecomisiilor de specialitate: 



Din partea comisiei de urbanism: 
D-l Scrob – ce facem în legătură cu solicitarea SC Sardeni Santa Maria privind acordul nostru 

în vederea încheierii unei asocieri cu o nouă societate, condusă de acelaşi administrator, pentru 
optimizarea activităţii în cadrul ştrandului? 
 D-l Niţoi – am studiat solicitarea şi nu este ilegal să ne dăm acordul în vederea asocierii celor 
două societăţi comerciale. Nu se schimbă contractul de colaborare. 

D-l Ciuciulete supune la vot asocierea care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Din partea comisiei sociale: 
D-l Bâcă – am avut la mape raportul privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în 

semestrul I al anului 2015. Cred că toată lumea l-a studiat. 
  
Se trece la probleme ale Primăriei: 
D-l Postelnicu – am găsit legislaţia care ne permite să alocăm fonduri din bugetul local direct 

bisericilor pentru repararea lăcaşurilor de cult. La o viitoare rectificare bugetară vom aloca fonduri 
pentru acestea.  
 

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  

 


