
            
               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-na Ferescu Laura Mărioara se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 
luni.  

 
 

Nr.    140    din  27 august 2015 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                             Ferescu Laura Mărioara        
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 6743 din 26.08.2015  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 TRIM IV 
VENITURI – TOTAL      1.933,75         -60,00 
1. Cote defalcate din impozitul pe venit  040201      60,00     -60,00 
2. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 
    venit pentru echilibrarea bugetelor  locale  040204    470,00         0 
3. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuie- 
    lilor descentralizate-cheltuieli de personal 110202    662,00         0 
4. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
    bugetelor locale     110206    689,00         0 
5. Donaţii şi sponsorizări    370201      52,75         0 
CHELTUIELI – TOTAL      1.933,75          -60,00 
1. Autorit ăţi publice     5102     144,00         0 
 -cheltuieli de personal   510210    214,00         0 
 - bunuri şi servicii    510220     -70,00         0 
2. Alte servicii publice generale   5402       21,00         0 
 - cheltuieli de personal   540210      21,00         0 
3. Dobânzi      5502      -30,00         0 
 - dobânzi     550230     -30,00         0 
4. Învăţământ     6502     662,00         0 
 -cheltuieli de personal-hotărâri judecătoreşti 650210    662,00         0 
5. Cultură, recreere, religie    6702     996,75     -60,00 
 - bunuri şi servicii    670220      80,75         0 
 - alte cheltuieli    670259    220,00     -60,00 
 - cheltuieli de capital    670270    696,00         0 
6. Asistenţa socială     6802       51,00         0 
 - cheltuieli de personal   680210      51,00         0 
7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  7002       75,00         0 
 - bunuri şi servicii    700220      90,00         0 
 - cheltuieli de capital    700270     -15,00         0 
8. Transporturi     8402       14,00         0 
 - cheltuieli de personal   840210        2,00         0 
 - bunuri şi servicii    840220      10,00         0 
 - cheltuieli de capital    840270        2,00         0 

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. 

Nr.    141        din 27 AUGUST 2015         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                      Ferescu Laura Mărioara 

    CONTRASEMNEAZĂ, 
                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel  



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. 6728 din 25 august  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 8 - Reabilitare bază 

sportivă din centrul oraşului cu suma de 696 mii lei, se introduce un punct nou 10 – Reabilitare căi 
de acces şi drumuri publice în oraşul Jimbolia în valoare de 2 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 
1.724 mii lei; 

- La Cap. B – Lucrări Noi , se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu suma de 25 mii 
lei,  rezultând un Total Cap. B de 2.036 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se scoate punctul 1 – Instalație mobilă de tratare apă în valoare de 10 
mii lei, rezultând un Total Dotări de 90 mii lei,  

- La Alte cheltuieli de investiţii , se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 
20 mii lei, rezultând un total Alte cheltuieli de 256 mii lei, un Total Cap. C de 346 mii lei şi un 
TOTAL GENERAL de 3.656 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 

 
Nr.  142 din  27 august  2015                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                Ferescu Laura Mărioara 
 
 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
      SECRETAR 
                                                            Niţoi Ionel  
  
 
 
 
 
 



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. 6719 din 25.08.2015 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.  
                      II 
VENITURI-TOTAL               164,63 
1. Venituri din prestări servicii     331008 100,00       
2.Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate   331013   40,00 
3. Alte venituri din prestări servicii     331050     2,00 
4. Alte venituri       361050   10,00 
5. Alte transferuri voluntare      371050   12,63 
CHELTUIELI-TOTAL               164,63  
1. Învăţământ       6510    10,00 
 - cheltuieli de personal     651010              10,00 
2. Sănătate        6610  112,63 
 - cheltuieli de personal     661010 100,00 
 - bunuri şi servicii      661020   12,63 
3. Asistenţa socială       6810    40,00 
 - cheltuieli de personal     681010   40,00 
4. Locuinţe, serviciişi dezvoltare publică    7010      2,00 
 - cheltuieli de personal     701010     2,00               

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.     143  din 27 august 2015                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         Ferescu Laura Mărioara 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-
Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea reparării clădirii bisericii romano – catolică din 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 5598 din 25 august 2015  al Serviciului Administraţie  Publică Localpă 

prin care se propune alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, pentru 
completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în vederea 
reparării bisericii romano – catolică din Jimbolia ; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 83/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 1470/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 100.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, 

pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia în 
vederea reparării bisericii romano – catolică din Jimbolia.  
 Suma de 100.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi 
religie. 

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

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

Internaţionale, Relaţii Publice  ; 
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Parohiei Romano-Catolică „Sf. Vendelin” Jimbolia 

 
Nr. 144    din 27 august 2015                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ferescu Laura Mărioara 
       
                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Reformate 
Jimbolia în vederea izolării exterioare şi zugrăvirii bisericii reformate din Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 6075 din 25 august 2015  al Serviciului Administraţie  Publică 

Locală prin care se propune alocarea sumei de 26.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, 
pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Reformate Jimbolia în vederea izolării 
exterioare şi zugrăvirii bisericii reformate din Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 83/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 1470/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 26.000 lei din bugetul local al oraşului  

Jimbolia, pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Reformate Jimbolia în vederea izolării 
exterioare şi zugrăvirii bisericii reformate din Jimbolia.  
 Suma de 26.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi 
religie. 

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

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

Internaţionale, Relaţii Publice  ; 
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Parohiei Reformate Jimbolia 

 
Nr. 145 din 27 august 2015                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ferescu Laura Mărioara 
       
                                     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. 6168 din 10.08.2015 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 după 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 a trei posturi la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, în vederea 
promovării personalului, după cum urmează: 

- un post din contabil (studii medii), poz.  159 din Statul de funcţii , în economist grad II 
(studii superioare), pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului de Management al 
Calităţii; 

- două posturi din economist grad II poz.  156 şi 157 din Statul de funcţii , în economist 
grad I, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Financiar Contabil. 

 Art. 2.  –Se aprobă transformarea unui post la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 
- un post, din asistent medical generalist, la Dispensarul TBC, poz.  136 din Statul de 

funcţii , în registrator medical, pe perioadă determinată, de 12 luni. 
 Art. 3.  – Se aprobă scoaterea la concurs a postului prevăzut la art. 2. 
 Art. 4. – Se aprobă scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, 
după cum urmează:  

- două posturi de îngrijitoare la Secţia Medicină Internă, poz. 21 şi 22 din Statul de 
funcţii; 

- un post îngrijitoare la Farmacia cu circuit închis a spitalului, poz. 109 din Statul de 
funcţii. 

 Art. 5.  – 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.  146  din 27 august 2015                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Ferescu Laura Mărioara  
          
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



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. 6470 din 12.08.2015 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 1-6 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 

 
 

Nr.  147    din 27 august 2015   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                      Ferescu Laura Mărioara 
    
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LAZ ĂR ADRIAN aflat în 
stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 6738 din 26.08.2015 al Serviciului  

impozite şi taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei, 
reprezentând amenzi, aplicată debitorului LAZĂR ADRIAN cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, care a decedat în data de 25.03.2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 176 alin. 5 din OG. nr. 92/2003; 
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 scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 200 lei,  
reprezentând amenzi, aplicată debitorului LAZĂR ADRIAN, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, care a decedat în 25.03.2015. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 

 
        Nr.  148     din 27 august 2015                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                    Ferescu Laura Mărioara   
                                                  
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. Avram Iancu, nr. 15, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 404408, topo. nr. 3167, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  6727 din 25.08.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Avram Iancu, nr. 15, ap. 2 cuprins în C.F. nr. 404408, nr. topo 3167, 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 Dobîrcău Cornel  

Virgil  şi  Dobîrcău Luminiţa, a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Avram Iancu, 
nr. 15, ap. 2, cuprins în C.F. nr.  401408, nr. topo 3167, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 161 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 192 mp curte va plăti în continuare chirie sau poate 
să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 
- D-lui Dobîrcău Cornel Virgil 
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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. Calea Timişorii, nr. 22, ap. 4-5, cuprins în C.F. nr. 401320-C1-U6, topo. 
nr. 401320-C1-U6, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  6726 din 25.08.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 22 cuprins în C.F. nr. 401320-C1-U6 , nr. topo 401320-C1-U6, 
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 Ivaşcu Dana  

Andreea şi  Ivaşcu Vasile  a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 
22, ap. 4-5, cuprins în C.F. nr.  401320-C1-U6, nr. topo 401320-C1-U6, cumpărat în baza Legii nr. 
112/1995, în suprafaţă de 186 mp. 
 Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 500 mp curte va plăti în continuare chirie sau poate 
să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

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

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

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

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind  atribuirea numărului stradal „5/A”  pentru imobilul aflat în 
proprietatea domnului  Diţoiu Florin Gabriel, situat pe str. Alexandru 
Vlahuţă 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6599 din 24.08.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „5/A str. Alexandru 
Vlahuţă”– pentru imobilul aflat în proprietatea  domnului Diţoiu Florin Gabriel, înscris în 
CF nr. 403388-C1 Jimbolia, nr. topo. 403388-C1 ; 

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 „5/A str. Alexandru Vlahu ţă” pentru 

imobilul aflat în proprietatea domnului Diţoiu Florin Gabriel, înscris în CF nr. 403388-C1 
Jimbolia, nr. topo. 403388-C1. 

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

contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 
- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- Domnului Diţoiu Florin Gabriel. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6674 din 24.08.2015 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile  
din Oraşul Jimbolia, după cum urmează : 

a) Prima înregistrare în cartea funciară: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, identificat cu  nr. topo. 14933 în suprafaţă de 

2.521 mp. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă 
Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea reabilitării punct termic şi amenajare grup 
sanitar 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 6663 din 25 august 2015  al Serviciului Administraţie  Publică Localpă 

prin care se propune alocarea sumei de 34.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, pentru 
completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea 
reabilitării punct termic şi amenajare grup sanitar; 

Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 83/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată şi actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 1470/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de 34.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia, 

pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia în 
vederea reabilitării punct termic şi amenajare grup sanitar.  
 Suma de 34.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi 
religie. 

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

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

Internaţionale, Relaţii Publice  ; 
- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea participării Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015” în vederea achiziţionării unui 
autoturism 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6715  din  25.08.2015 al Compartimentului Transport prin  

care se propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a participării Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015” în vederea 
achiziţionării unui autoturism; 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 609/2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se abrobă participarea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia Jimbolia la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015”. 
Art. 2.  – Se aprobă casarea autoturismului marca DACIA, cu numărul de înmatriculare TM 

99 SOJ, anul de fabricaţie 1985, număr de identificare UU1R11700F0955811, culoare: alb, număr 
omologare: AODA110111I9104. 

Art. 3.  – Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou Dacia DOKKER, prin „Programul 
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015”, solicitându-se o primă de casare de 6500 lei. 
Nu se solicită ecobonus. 

Art. 4.  – Se aprobă ca diferenţa pentru acoperirea preţului de achiziţionare a autovehiculului 
nou să fie asigurată din venituri proprii ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel 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. 401835 Jimbolia, nr. topo. 1402 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 4928 din 25.08.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune aprobarea amplasării unui cablu electric subteran pe 
terenul înscris în CF nr. 401835 Jimbolia, nr. topo. 1402; 

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. 401835 Jimbolia, nr. topo. 1402, de către S.C. CAN - LEO S.R.L., în vederea efectuării 
lucrării „Cablare subterană circuit joasă tensiune în zona rampei de încărcare – 
descărcare Moară SC CAN – LEI SRL, str. Spre Nord, FN, CF 401835, topo. 1402, 
Jimbolia, jud. Timiş” . 

 
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 CAN LEO SRL. 
- SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea includerii autovehiculului marca MAGIRUS-DEUTZ, cu 
numărul de înmatriculare TM01POJ, în activitatea Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6733 din 26.08.2015 al Serviciului  Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului  prin care se propune aprobarea includerii autovehiculului marca MAGIRUS-
DEUTZ, cu numărul de înmatriculare TM01POJ, în activitatea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Jimbolia; 

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 MAGIRUS-DEUTZ, cu 

numărul de înmatriculare TM01POJ, în activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă Jimbolia. 

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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 august 2015 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-na Ferescu Laura Mărioara. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absenţi: d-l Nicorici şi d-l Tinei. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 324 din 20.08.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe semestrul I al anului 
2015. 

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

venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2015. 
5. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei 

Romano- Catolice "Sf. Vendelin" Jimbolia în vederea reparării clădirii bisericii romano- catolice din 
Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei 
Reformate Jimbolia în vederea reparării clădirii bisericii reformate din Jimbolia. 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidența fiscală a debitorului Lazăr Adrian, aflat în stare de 
insolvabilitate. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
orașul Jimbolia, Str. Gheorghe Doja  nr.56, cuprins în C.F. nr. 401745, topo nr.2819, cumpărat în 
baza Legii nr. 112//1995. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului  situat în 
Jimbolia, Str. Avram Iancu nr.15, cuprins în C.F. nr. 401408, topo nr. 3167, cumpărat în baza Legii 
nr. 112/1995. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită  în proprietate a terenului aferent imobilului situat în  
orașul Jimbolia, Str. Calea Timișorii nr.22, cuprins în C.F. nr. 401320, topo nr. 2225, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal "5A"pentru imobilul aflat în proprietatea 
domnului Dițoiu Florin, situat pe Str. Alexandru Vlahuță. 

14. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din orașul Jimbolia. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru autospeciala de stins incendii, cu 

numărul de înmatriculare  TM 01 POJ. 
16. Proiect de hotărâre privind acordarea autorizației de transport în regim de taxi pentru S.C. TMT-JIM 

S.R.L.  
17. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
18. Probleme ale Primăriei. 
19. Diverse.                                         

 
 

Plus la ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre privind  alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei 

Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea reabilitării punct termic şi amenajare grup 
sanitar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia la „Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015” în vederea achiziţionării unui autoturism. 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui cablu electric subteran pe terenul înscris în CF 
nr. 401835 Jimbolia, nr. topo. 1402. 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea includerii autovehiculului marca MAGIRUS-DEUTZ, cu 
numărul de înmatriculare TM01POJ, în activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Jimbolia. 

 
     Conform HCLJ nr. 140 din 27 august preşedinte de şedinţă este d-na Ferescu Laura Mărioara. 

D-na Ferescu supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-na Ferescu supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-na Ferescu supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 16 iulie 2015 care se aprobă 

cu  unanimitate de voturi.  
D-na Ferescu supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 23 iulie 2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

D-na Ferescu – referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, rog reprezentanţii spitalului să ne facă o 
prezentare a raportului de activitate pe trimestrul 1 al anului 2015 şi cine are întrebări vă rog să le puneţi. 

D-na Buciuman face o scurtă prezentare a situaţiei financiare a spitalului pe semestrul I al anului 
2015. 

D-l Ciuciulete – propun să se mărească numărul de paturi de la fizioterapie. 
D-şoara Cîrlig – deocamdată nu se justifică , este un echilibru. Vreau să vă aduc la cunoştiinţă că 

suntem într-un plin proces de acreditare. Am făcut o solicitare de fonduri pentru investiţii, în sensul că 
dorim să reabilităm grupurile sanitare de la majoritatea secţilor. 
 

D-na Ferescu 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 Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-na Ferescu – de unde s-au primit bani, cât şi cum i-am împărţit? 
D-l Postelnicu – am primit sume de la Ministerul Dezvoltării şi de la Consiliul Judeţean. Am alocat 

sume pentru culte, pentru completarea sumelor pentru lucrările pe care urmează să le punem pe SEAP. Am 
mai primit sume pentru plata către profesori a unor drepturi câştigate prin hotărâri judecătoreşti. 

D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 141 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind modificarea Listei de investiții 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 Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – lista de investiţii se modifică odată cu rectificarea bugetului. 
D-l Prcsina – la lucrări în continuare, se introduce un punct nou 10 – Reabilitare căi de acces şi 

drumuri publice în sumă de 2 mii lei, despre ce lucrări este vorba, ce se poate face cu 2 mii lei? 
D-l Gorgan – este vorba de dirigenţie de şantier pentru lucrările executate la drumuri. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Toth) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 142 

 
D-na Ferescu 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 Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 143 



 
D-na Ferescu prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor 

proprii ale Parohiei Romano- Catolice "Sf. Vendelin" Jimbolia în vederea reparării cl ădirii bisericii 
romano- catolice din Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 144 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor 

proprii ale Parohiei Reformate Jimbolia în vederea reparării cl ădirii bisericii reformate din 
Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 145 

 
D-na Ferescu 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 146 

 
D-na Ferescu 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 Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere 

(d-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 147 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind scăderea din evidența fiscală a debitorului Lazăr 

Adrian, aflat în stare de insolvabilitate. 
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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 148 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent 

imobilului  situat în Jimbolia, Str. Avram Iancu nr .15, cuprins în C.F. nr. 401408, topo nr. 3167, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 149 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind trecerea gratuit ă  în proprietate a terenului aferent 

imobilului situat în  orașul Jimbolia, Str. Calea Timișorii nr.22, cuprins în C.F. nr. 401320, topo nr. 
2225, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 150 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind atribuirea num ărului stradal "5A"pentru imobilul 

aflat în proprietatea domnului Dițoiu Florin, situat pe Str. Alexandru Vlahuță. 
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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 151 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile 

din orașul 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 152 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor 

proprii ale Parohiei Ortodoxă Română „Bunavestire” Jimbolia în vederea reabilitării punct termic şi 
amenajare grup sanitar. 

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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 153 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea particip ării Spitalului Dr. Karl Diel 

Jimbolia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015” în vederea achiziţionării 
unui autoturism. 

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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 154 

 



D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea amplasării unui cablu electric subteran pe 
terenul înscris în CF nr. 401835 Jimbolia, nr. topo. 1402. 

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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 155 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea includerii autovehiculu lui marca 

MAGIRUS-DEUTZ, cu numărul de înmatriculare TM01POJ, în activitatea Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă 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-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 156 

 
 

Se trece la probleme al ecomisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei de cultură:  
D-na Ferescu – în 2 săptămâni începe şcoala, să fim în grafic cu lucrările. Din acest an Şcoala 

Gimnazială are un nou director adjunct, d-l Rusu Răzvan. 
 
  
Se trece la probleme ale Primăriei: 

 D-l Postelnicu – o să încercăm să atragem fonduri europene pentru construirea unei grădiniţe/creşe. 
Pregătim studii de fezabilitate pentru mai multe investiţii pe care dorim să le realizăm din fonduri europene. 
În momentul în care se vor deschide liniile de finanţare să putem depune proiecte. 
 D-l Gorgan – acum 10 zile au venit cele 4 firme care vor lucra la canalizare şi am identificat 
locaţiile unde îşi vor organiza şantierele. După ce vor depune banii pentru garanţia de bună execuţie vor 
începe lucrările. Se lucrează din nou la piste. Nu am acceptat recepţia la piste, se fac acum lucrări de 
reabilitare pe banii lor. Nu vor fi borduri pentru că nu au fost prevăzute în proiect. 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Ferescu 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,  

  Ferescu Laura Mărioara 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 


