
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. 7316 din 16.09.2015 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, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- un post din asistent medical generalist din cadrul Ambulatoriului Integrat, poz.  196 
din Statul de funcţii , în 0,5 post medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice, 
în structura spitalului şi în 0,5 post medic specialist medicină de laborator, la 
Laborator analize medicale; 

- un post din asistent medical farmacie, poz.  108 din Statul de funcţii , în farmacist, în 
cadrul Farmaciei cu circuit închis a spitalului; 

- un post din infirmieră, poz.  49 din Statul de funcţii , în asistent medical generalist, 
în cadrul Compartimentului Obstetrică – Ginecologie.  

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

- un post infirmieră la Secţia Medicină Internă, poz. 115 din Statul de funcţii; 
- 0,5 post medic specialist epidemiologie la Compartiment Combatere şi Prevenire a 

Infecţiilor Nosocomiale, poz. 131 din Statul de funcţii, post vacant; 
- un post medic specialist otorinolaringologie la Cabinet ORL din cadrul 

Ambulatoriului Integrat, poz. 185 din Statul de funcţii, post temporar vacant (până la 
data de 01.02.2017.  

 Art. 4.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 

internaţionale, relaţii publice; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 

       Nr.   157  din 24 septembrie 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 a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2015 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7384  din  22.09.2015 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 1 – Electrocardiograf (Spital) cu suma 
de 14 mii lei, se suplimentează punctul 6 – Etuvă (Spital) cu suma de 5,40 mii lei, 
se suplimentează punctul 8 – Autoturism (Spital) cu suma de 14 mii lei şi se reduce 
punctul 13 - Electrocauter (Spital) cu suma de 5,39 mii lei, rezultând un Total 
Dotări de 241,35 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 341,35 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. 

 
Nr.  158  din 24 septembrie 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. 7483 din 22 septembrie  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 2 – Reabilitare şi extinderea 

alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea  sistemului centralizat de canalizare în colonia 
agricolă Clarii vii, oraş Jimbolia, judeţul Timiş cu suma de 595,42 mii lei, se suplimentează punctul 6 – 
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul 
de ameliorare Jimbolia cu suma de 170 mii lei, se reduce punctul 8 - Reabilitare bază sportivă din 
centrul oraşului cu suma de 1.035 mii lei, se suplimentează punctul 10 – Reabilitare căi de acces şi 
drumuri publice în oraşul Jimbolia cu suma de 48 mii lei şi se introduce un nou punct 11 – Modernizare 
străzi în localitatea Clarii VII în valoare de 400 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 1.452, 42 mii lei; 

- La Cap. B – Lucrări Noi , se introduce un nou punct 5 – Teren sport – Şcoala Gimnazială 
Jimbolia, str. George Enescu în valoare de 150 mii lei,  rezultând un Total Cap. B de 2.186 mii lei; 

- La Alte cheltuieli de investiţii , se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu suma de 80 
mii lei şi se suplimentează punctul 2 – Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu cu suma de 14 mii lei, 
rezultând un total Alte cheltuieli de 350 mii lei, un Total Cap. C de 440 mii lei şi un TOTAL 
GENERAL de 4.078,42 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. 159     din  24 septembrie 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. 7496 din 23.09.2015  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                   669,92 
1. Donaţii şi sponsorizări       370201 17,50 
2. Finanţarea PNDL        420265           652,42  
  
CHELTUIELI – TOTAL                  669,92 
1. Autorit ăţi publice şi acţiuni externe     5102           - 76,00 
 - bunuri şi servicii       510220          - 27,50 
 - proiecte cu finanţare din FEN      510256          - 48,50 
2. Învăţământ        6502             45,00 
 - bunuri şi servicii       650220 45,00 
3. Cultură, recreere şi religie      6702          -715,00 
 - cheltuieli de capital       670270         -715,00 
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002           689,42 
 - cheltuieli de capital       700070          689,42 
5. Transporturi         8402           726,50 
 - proiecte cu finanţate din FEN      840256         278,50 
 - cheltuieli de capital        840270         448,00 
 
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. 
 
 

Nr. 160  din 24 septembrie 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 procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acţiunii de casare şi valorificare a AUTOTUNULUI SR 114 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6762 din  26.08.2015 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare şi valorificare a  AUTOTUNULUI SR 114; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de casare 
şi valorificare a AUTOTUNULUI SR 114, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

 
 

Nr.  161 din 24 septembrie 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 Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al 
Primarului Ora şului Jimbolia şi al serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7480 din 22 septembrie 2015 al Serviciului Buget  

Contabilitate prin care se propune aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Jimbolia şi al serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia ; 

Având în vedere prevederile art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, republicată şi actualizată, şi prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al 

Primarului Ora şului Jimbolia şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia ,  prevăzut în ANEXA ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş; 

- Serviciului Buget Contabilitate ; 
- Serviciilor din cadrul  Primăriei. 

 
 
Nr.   162     din 24 septembrie 2015   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Ferescu Laura Mărioara 
         
   AVIZAT , 
   SECRETAR, 
   Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Codului de conduită al personalului Primăriei 
Oraşului Jimbolia  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7479 din 22 septembrie 2015 al Serviciului Buget  

Contabilitate prin care se propune aprobarea Codului de conduită al personalului 
Primăriei Ora şului Jimbolia ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată 
şi actualizată, Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi 
actualizată, Legii nr. 477/2004 privind codul de conduită a peronalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice şi Legii nr. 7/2004 privind codul de conduită a 
funcţionarilor publici, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Codul de conduită al personalului Primăriei 

Oraşului Jimbolia ,  prevăzut în ANEXA ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului Buget Contabilitate ; 
- Serviciilor din cadrul  Primăriei. 

 
 
Nr.  163  din 24 septembrie 2015   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Ferescu Laura Mărioara 
         
   AVIZAT , 
   SECRETAR, 
   Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA  
privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutorului de înmormântare, precum şi a cuantumului 
acestuia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7462  din 22.09.2015 al Serviciului Public de Asistenţă  Socială  

prin care se propune aprobarea condiţiilor de acordare a ajutorului de înmormântare, precum şi a 
cuantumului acestuia; 
 Ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (2), (4) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată, şi art. 41 - 44 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată; 

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 acordarea unui ajutor de înmormântare persoanelor din familiile beneficiare 
de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, în cuantum de maxim 1200 lei. 

Art. 2. – Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare persoanelor din familiile fără venituri 
care nu sunt cuprinse în sistemul de asigurări sociale sau fără aparţinători, în cuantum de maxim 1200 
lei. 

Art. 3.  - Ajutorul prevăzut la art. 1 şi 2 se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, 
soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun 
sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. 

Art. 4.  – Ajutorul de înmormântare se va acorda prin dispoziţie a primarului în baza 
următoarelor documente:  

• Solicitarea scrisă a beneficiarului, însoţită de următoarele documente: 
a) Certificat de deces (copie şi original); 
b) Act de identitate al solicitantului; 
c) Act stare civilă al solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul 

(moştenitor, tutore, curator), dacă este cazul; 
d) Documente privind suportarea cheltuielilor cu înmormântare; 
e) Documente din care să rezulte dacă are/nu are venituri; 
f) Declaraţia pe propria răspundere că nu a solicitat ajutor de deces de la alte 

instituţii. 
• Referatul SPAS din care să rezulte propunerea de acordare a ajutorului; 

Art. 5. - Plata ajutorului de înmormântare se face din bugetul local, capitolul bugetar Asistenţă 
socială – 6802. 

Art. 6. – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 42   din 21 martie 2013 se 
abrogă. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatori şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget contabilitate; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

Nr.   164   din 24 septembrie 2015                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
                            Ferescu Laura Mărioara                            
           CONTRASEMNEZĂ, 
      SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 



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

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea modificării şi completării Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 7463 din 22.03.2015 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin 
care se propune aprobarea modificării şi completării Normelor  de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor  şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unitaăţi de 
asistenţă socială  ; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă modificarea şi completarea Normele de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială  
- cetăţenilor prin afişare 

 
Nr.  165  din 24 septembrie 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 liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2016, de la bugetul local, în baza 
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, constituirea Comisiei de evaluare şi 
selecţionare,precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a 
Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 7464 din 22.09.2015 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se 
propune aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2016, de la bugetul local, în baza 
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, constituirea Comisiei de evaluare şi 
selecţionare,precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a 
Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile anexei 
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 - Se aprobă liniile prioritare pentru subvenţionarea în anul 2016, de la bugetul local, în 
baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a asociaţiilor şi 
fundaţiilor, a unităţilor de asistenţă socială, aşa cum sunt clasificate în Nomenclatorul instituţiilor de 
asistenţă socială, pentru categoriile de persoane beneficiare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art. 2  - Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care vor 
primi subvenţii, care va avea componenţa prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
     Art. 3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi 
selecţionare, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 4 - Se aprobă Grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzută în anexa nr. 4, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială; 
- cetăţenilor prin afişare 

Nr.  166   din 24 septembrie 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 nivelului mediu lunar al subvenţiilor ce se pot aloca de la 
bugetul local pentru o persoană asistată 

 
 
     Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
   Văzând referatul nr. 7465 din 22.09.2015 al Serviciului Public de Asistenţă Socială 
prin care se propune aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiilor ce se pot aloca de la 
bugetul local pentru o persoană asistată, începând cu anul 2016; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2008 
privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 
şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1 – Începând cu 01 ianuarie 2016, nivelul mediu lunar al subvenţiilor ce se 
acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată este următorul: 
    a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial; 
    b) 175 lei/persoană, pentru centrul de zi; 
    c) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; 
    d) 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. 

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; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială  
- cetăţenilor prin afişare 

 
Nr.  167  din 24 septembrie 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 scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren a 
titularilor de contracte de închiriere  a unei locuinţe ANL care au împlinit 
vârsta de 35 ani  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7415/21.09.2015 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale prin 

care se propune scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren a titularilor de 
contracte de închiriere  a unei locuinţe ANL care au împlinit vârsta de 35 ani; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi actualizată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren a titularilor 

de contracte de închiriere  a unei locuinţe ANL care au împlinit vârsta de 35 ani. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării Actelor 
normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului 
Timiş; 

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

- Serviciului impozite şi taxe locale, 
 

Nr. 168/24 septembrie 2015     
                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            

                                                                                                               Ferescu Laura Mărioara    
  
CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea chiriei lunare pentru locuinţele ANL, situate în oraşul 
Jimbolia, str. George Enescu, nr. 10, bl.10, pentru titularii de contracte de 
închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7416/21.09.2015 al Serviciului Impozite şi  

taxe locale prin care se propune aprobarea chiriei lunare pentru locuinţele ANL, situate în 
oraşul Jimbolia, str. George Enescu, nr. 10, bl. 10, pentru titularii de contracte de 
închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani; 
 Ţinând cont de prevederile art. 8 alin. 4 lit. a din Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi actualizată; 
 Având în vedere anexa nr. 16 la HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă chiria pentru locuinţele ANL, situate în oraşul Jimbolia, str. 

George Enescu, nr. 10, bl. 10, pentru titularii de contracte de închiriere care au împlinit 
vârsta de 35 ani, în cuantum de 8,17 lei/mp/lună, calculată conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării Actelor 
normative şi contencios administrativ al Prefecturii judeţului 
Timiş; 

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

- Serviciului impozite şi taxe locale, 
 

Nr. 169/24 septembrie 2015     
                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            

                                                                                                               Ferescu Laura Mărioara    
  
CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  7417  din 21.09.2015 al Serviciului Impozitele şi Taxele  

Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri de aprobarea a Regulamentului de 
vânzare a locuinţelor de tip ANL; 

Ţinând cont de prevederile  Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare şi a H.G. 
nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), 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 aprobă Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL ,  

prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii actelor, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, resurse Umane 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
- cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr. 170 din 24 septembrie 2015                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Ferescu Laura Mărioara 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
               Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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. Gheorghe Doja, nr. 56, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401745, topo. 
nr. 2819, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7369 din 17.09.2015 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 56, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401745, topo. nr. 2819, cumpărat 
în baza Legii nr. 112/1995; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei Slătineanu Didina, a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 56, ap. 2, cuprins în C.F. 
nr.  401745, nr. topo 2819, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 299 mp. 

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 Slătineanu Didina 

 
Nr.  171   din  24 septembrie 2015                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                                          Ferescu Laura Mărioara 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL  TIMI Ș 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind readerarea Orașului  Jimbolia la teritoriul LEADER  constituit pri n  

Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”, pentru implementarea axei LEADER 
 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 

 
 

Consiliul Local al oraşului Jimbolia 
Văzând referatul nr. 7067 din 21.09.2015 al Serviciului Administraţie Publică Locală prin care 

se propune readerarea Orașului  Jimbolia la teritoriul LEADER  constituit prin Asociația “Grup de 
Acțiune Locală Banat-Vest”, pentru implementarea axei LEADER din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020; 

Având în vedere : 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului  European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune și de abrogare a  
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)  nr. 
1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
•  Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  
Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 
• Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul  
Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul  
European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind  
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul  
European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al  
Consiliului; 
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  2014-2020; 

• Prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații si fundații cu completările și modificările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e, alin. (7) lit. „a” coroborat cu alin. (7) lit. c) şi 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 aprobă readerarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Orașul Jimbolia, prin Consiliul 
Local al oraşului Jimbolia, la  teritoriul LEADER – ce se va constitui prin  Asociația “Grup de 
Acțiune Locală Banat-Vest” în contextul  reglementărilor PNDR 2014-2020 ale Regulamentelor (UE) 
nr. 1305/2013 și nr. 1306/2013. 
        Art. 2 . – Orașul Jimbolia își asumă  angajamentul că  nu va adera la un alt parteneriat LEADER  
ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014 – 2020; 
         



 
 

Art. 3. – Se mandatează Primarul Orașului Jimbolia,  să reprezinte Consiliul Local Jimbolia şi 
Orașul Jimbolia în relația cu Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”; 

Art. 4 . – Se  mandatează Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” să depună și să 
reprezinte acordul de parteneriat aferent Submăsurii 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor 
în cadrul strategiei de dezvoltare locală în relația cu AFIR, AM PNDR și orice alte instituții abilitate; 

Art. 5 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului 
Jimbolia; 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică : 
                                                  -  Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
                               -   Serviciului administraţie publică locală ; 
                               -   Primarului Oraşului Jimbolia; 
         -    Asociației “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” 
 
 
Nr.  172   din 24 septembrie 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 includerii autovehiculului marca OPEL MOVANO 
CIBRO, cu numărul de înmatriculare TM24POJ, în activitatea transport 
şcolar 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 7150 din 10.09.2015 al Compartimentului Transport Şcolar 

prin care se propune aprobarea includerii autovehiculului marca OPEL MOVANO 
CIBRO, cu numărul de înmatriculare TM24POJ, în activitatea 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 OPEL MOVANO CIBRO, 

cu numărul de înmatriculare TM24POJ, în activitatea de transport şcolar. 
Art. 2. - Se validează Dispoziţa primarului oraşului Jimbolia nr. 356 din 10.09.2015 

privind aprobarea includerii autovehiculului marca OPEL MOVANO CIBRO, cu numărul 
de înmatriculare TM24POJ, în activitatea transport şcolar. 

Art. 3. – 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; 
- Compartimentului Transport Şcolar 
 
 

Nr.   173/ 24 septembrie 2015                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                Ferescu Laura Mărioara 
 
 
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7456 din 21.09.2015 al Serviciului urbanism, amenajare 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi actualizată; 

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. HB 55 în suprafaţă de 

46.666 mp. 
Art. 2.  – Se atestă apartenenţa la domeniul privat al oraşului Jimbolia a imobilului 

prevăzut la art. 1. 
Art. 3. – 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 însuşirea raportului de evaluare pentru terenului  situat în Jimbolia, str. 

Mărăşeşti, nr. 52 în suprafaţă de 326 mp, propus spre vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 7391/18.09.2015 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat,  ce urmează a 
fi vândut proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare 
întocmit de către SC SAUROCAD SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a 
fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, ce 
urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de eval.întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesi
onat 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectivul 
construit 

1. TROFIN 
ANDY 

Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, nr. 

52 

 
 
 
403631 

 
 
 

507/2 

 
 
 

27.08.2015 

 
 
 

C 

 
 
 

326 

 
 
 

7.460      Anexă 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 

- Serviciului Administraţie Publică Locală; 

- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Serviciului Impozite şi Taxe Locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  
situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 52, în suprafaţă de 326 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 7392 din 18.09.2015  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de Trofin Andy, în calitate de proprietar al construcţiilor de 
pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 670/31.03.2005, situat în Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, nr. 52, în suprafaţă de 326 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, pe care se află 
edificată o anexă,  prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 326 mp 
cu preţul de 7.460 lei ( 5,15 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
S.R.L, la data de 27.08.2015, la care se va adăuga TVA; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Trofin Andy a suprafeţei de teren 

de 326 mp, situată în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 52, inscris în CF nr. 403631, nr. topo. 403631. 
Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 7.460 lei,   (5,15 

euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 
27.08.2015, la care se adaugă TVA. 

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-

cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – 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; 
         -     d-lui Trofin Andy 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de S.C. 

RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 7457 din 21.09.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune modificarea  tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizarea efectuate de S.C. 
RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct.14, alin. (9) şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Începând cu data de 01.10.2015 se modifică tarifele practicate de S.C. RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia, 
conform tabelului de mai jos:  

 
Nr. 
crt. 

Serviciu  U/M Tarif vechi 
fără TVA 

Tarif nou 
fără TVA 

1 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la populaţie  

lei/pers./lună 6,53 lei 7,22 lei 

2 Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
menajere de la ag. economici şi instituţii publice 

lei/mc 65,41 lei 
 

72.30 lei 

3 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
voluminoase de la populaţie, ag. economici, instituţii 
publice  

lei/mc 53,45 lei 59,08 lei 

4 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor vegetale  lei/mc 44,45 lei 49,13 lei 
5 Colectare, transport şi depozitare deşeuri depozitate 

în/din rampe clandestine 
lei/mc 41,55 lei  45,93 lei 

 
Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.  21/26.02.2015. 
 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenului intravilan  situat în 

Jimbolia, în suprafaţă de 14.000 mp, propus spre vânzare 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 7509/23.09.2015 al Serviciului Urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a terenului concesionat,  ce urmează a 
fi vândut proprietarului construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare 
întocmit de către SC SAUROCAD SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a 
fost revendicat de foştii proprietari;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat, ce 
urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  

solicitantului 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data întocmirii 
rap. de eval.întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Zona de 
încadrare 

a 
terenului 

Supraf. 
teren 

concesi
onat 
(mp) 

Valoarea 
terenului    

(lei) 
fără 
TVA  

Obiectivul 
construit 

1. S.C. 
JOHNSON 

CONTROLS 
JIMBOLIA 

S.R.L. 

Jimbolia, teren 
intravilan extins 

 
 
 
402297 

 
 
 

50054 

 
 
 

22.09.2015 

 
 
 

D 

 
 
 

14.000 

 
 
 

275.380 Amenajare zonă 
logistică, acces 

tiruri, amenajare 
zonă de parcare a 

mijloacelor de 
transport personal 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalităţii, aplicarii actelor cu caracter compensatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 

- Serviciului Administraţie Publică Locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA  

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat,  
situat în Jimbolia, înscris în CF nr. 402297 Jimbolia, în suprafaţă de 14.000 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 7057 din 23.09.2015  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de SC Johnson Controls Jimbolia SRL, în calitate de 
proprietar al construcţiilor de pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 
4007/05.06.2012, situat în Jimbolia, în suprafaţă de 14.000 mp, aflat în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia, prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 14.000 mp cu 
preţul de 275.380 lei ( 4,45 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD 
S.R.L, la data de 22.09.2015, la care se va adăuga TVA; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către SC Johnson Controls Jimbolia 

SRL  a suprafeţei de teren de 14.000 mp, situată în Jimbolia, înscris în CF nr. 402297, nr. topo. 50054. 
Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 275.380 lei,   (4,45 

euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 
22.09.2015, la care se adaugă TVA. 

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA. 
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-

cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei. 
Art. 4. – 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; 
         -     SC Johnson Controls Jimbolia SRL 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 septembrie 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 16. 
Absenţi: d-l Kasa Tiberiu. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 360 din 16.09.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
      

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul 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 local pentru anul 2015. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 

casare şi valorificare a AUTOTUNULUI SR 114. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Jimbolia şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Oraşului 
Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei 
Oraşului Jimbolia. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de conduită al personalului Primăriei Oraşului 
Jimbolia. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutorului de înmormântare, 
precum şi a cuantumului acestuia. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei 
sociale pentru anul 2016, pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul 
local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare, precum şi pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a Grilei de evaluare. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiilor ce se pot aloca de la 
bugetul local pentru o persoană asistată. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren a titularilor 
contractelor de închiriere a unei locuinţe ANL, care au împlinit vârsta de 35 de ani. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei lunare pentru locuinţele ANL, situate în oraşul 
Jimbolia, str. George Enescu, nr. 10, bl. 10, pentru titularii de contracte de închiriere care au 
împlinit vârsta de 35 ani. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL. 
16. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

oraşul Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 56, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401745, topo. nr. 2819, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 



17. Proiect de hotărâre privind  readerarea Oraşului Jimbolia la teritoriul LEADR, constituit prin 
Asociaţia “Grup de Acţiune Locală Banat-Vest”, pentru implementarea axei LEADER din 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. 

18. Proiect de hotărâre privind includerea autovehicului marca OPEL MOVANO CIBRO, cu 
numărul de înmatriculare TM24POJ, în activitatea de transport şcolar.  

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

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat de d-l 
Trofin Andy, situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 52, în suprafaţa de 326 mp, propus spre 
vânzare. 

21. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat de d-l Trofin 
Andy, situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 52, în suprafaţa de   326 mp. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare 
efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat de Johnson 
Controls Jimbolia SRL (fost CRH Romania SRL), situat în Jimbolia, identificat în CF 402297, 
topo. 50054, în suprafaţă de 14.000 mp, propus spre vânzare. 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat de Johnson 
Controls Jimbolia SRL (fost CRH Romania SRL), situat în Jimbolia, identificat în CF 402297, 
topo. 50054, în suprafaţă de 14.000 mp 

25. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
26. Probleme ale Primăriei.  
27. Diverse. 

 
     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 27 august 2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
 

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-l Tinei – se transformă un post de asistent într-un post de medic. E nevoie de acest lucru 

pentru acreditare. Cum poţi să ai o secţie de diabetologie, dacă acelui blonav nu îi dai şi mâncarea 
aferentă. Firma de consultanţă care ajută la dosarul pentru acreditare a spus că trebuie să fie un medic 
care să dea regimul bolnavilor. Astfel, în loc de 7 regimuri vor fi 9 regimuri alimentare. Medicul 
diabetolog va mai avea jumătate de normă (4 ore) să facă regimul alimentar. Pentru postul de farmacist, 
d-na Haiaş, care este în pensie, şi-a prelungit cu 2 ani contractul de prestări servicii. În acest timp se 
pregăteşte un înlocuitor. 

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

HOTĂRÂREA NR. 157 
 

D-na Ferescu 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 Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Tinei  – de ce trebuie suplimentat punctul 8 – Autoturism la spital cu 14 mii lei? 
D-na Ferescu – la şedinţa de luna trecută am aprobat casarea unui autoturism şi participarea 

spitalului la programul de înnoire a parcului auto national prin achiziţionarea unui autoturism nou. S-a 
spus atunci că diferenţa se va achita de spital din fonduri proprii. 

D-l Postelnicu – aşa este, dar pentru a putea folosi sumele în acest scop trebuie modificată lista 
de investiţii. 

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

HOTĂRÂREA NR. 158 
 

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 Gorgan – am renunţat la idea de a continua proiectul cu baza sportivă pentru că nu reuşim să 

ne încadrăm în timpul rămas până la sfârşitul anului. Banii alocaţi pentru acest proiect o să îi împărţim la 
mai multe investiţii: teren de sport în curtea şcolii de pe str. G. Enescu, împăduriri, PIDU, drum Clarii 
Vii. 

D-l Prcsina – este foarte bine că se face drumul la Clarii Vii, trebuie să avem grijă însă la 
utilajele agricole, care pot să îl strice. 

D-l Postelnicu – proiectul este prevăzut pentru circulaţia autovehiculelor cu gabarit mare, s-au 
făcut studii. 

D-a Ferescu – când se va asfalta centrul oraşului, porţiunea dintre statuia Florian şi intersecţia 
unde au fost semafoarele? 

D-l Postelnicu – am înţeles de la firmele care vor lucra la canalizare, că vor face un crater în 
această zonă şi în plus se va circula cu tot felul de utilaje. Având în vedere acest lucru am amânat 
asfaltarea pentru a nu fi distrus asfeltul ulterior. 

D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o 
abţinere (d-l Toth) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 159 
 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 160 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 

încheierii acţiunii de casare şi valorificare a AUTOTUNULUI SR 114. 
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. 161 

 



D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Jimbolia şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local 
al Oraşului Jimbolia. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 162 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea Codului de conduită al personalului 

Primăriei 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 unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 163 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind stabilirea condi ţiilor de acordare a ajutorului de 

înmormântare, precum şi a cuantumului acestuia. 
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 – nu ne mai încadrăm în sumele prevăzute şi în situaţia persoanelor decedate fără 

aparţinători. 
D-l Meszaros – care este suma pe care o alocăm noi? 
D-l Postelnicu – maxim 1200 lei, în funcţie de fiecare situaţie în parte. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 164 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 

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. 165 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în 

domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita 
subventii de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare, precum 
şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi a Grilei de 
evaluare. 

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. 166 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea nivelului mediu lunar a l subvenţiilor ce 

se pot aloca de la bugetul local pentru o persoană asistată. 
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 Prcsina – de unde rezultă aceste sume? 
D-l Postelnicu – sunt prevăzute într-un ordin al ministrului. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 167 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire 

şi teren a titularilor contractelor de închiriere a unei locuinţe ANL, care au împlinit vârsta de 35 
de ani. 

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. 168 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea chiriei lunare pentru l ocuinţele ANL, 

situate în oraşul Jimbolia, str. George Enescu, nr. 10, bl. 10, pentru titularii de contracte de 
închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani. 

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 – din păcate este un lucru stabilit de lege şi noi suntem obligaţi să o aplicăm. 

Odată cu apariţia normelor de aplicare a legii, există posibilitatea ca aceste chirii să crească şi mai mult 
sau să scadă. Legea a fost modificată în luna iulie a acestui an, normele la această modificare nu au 
apărut. S-au purtat discuţii cu reprezentanţi ai ANI care au spus că trebuie să recalculăm chiriile. O 
noutate este faptul că o parte din cuantumul chiriilor se virează la ANL. 

D-na Dutcă – sunt chiriaş ANL, mamă singură cu un copil cu handicap. Nu îmi permit să plătesc 
o chirie aşa de mare, cu atât mai mult să cumpăr o locuinţă cu un salar de minim pe economie. 

D-l Meszaros – s-au scumpit foarte mult materialele de construcţii, din acest motiv avem aceste 
preţuri. 

D-l Bâcă – problema este alta: toate taxele s-au aliniat la nivel european, mai puţin salariile. 
Astfel foarte mulţi dintre noi nu vor mai putea achita taxele şi impozitele către stat. 

D-l Toth – de ce se majorează chiriile doar la blocul de pe str. G. Enescu? 
D-l Gorgan – la acest bloc au expirat contractele de închiriere şi prelungirea acestora se face cu 

recalcularea chiriei la chiriaşii care au împlinit 35 ani. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 169 



 
D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor 

de tip ANL. 
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. 170 

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

imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 56, ap. 2, cuprins în C.F. nr. 401745, 
topo. nr. 2819, 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. 171 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind readerarea Ora şului Jimbolia la teritoriul LEADR, 

constituit prin Asociaţia “Grup de Acţiune Locală Banat-Vest”, pentru implementarea axei 
LEADER din Programul Na ţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. 

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. 172 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind includerea autovehicului marca OPEL MOVANO 

CIBRO, cu numărul de înmatriculare TM24POJ, 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 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. 173 

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

imobile din oraşul Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o 

abţinere (d-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 174 

 



D-na Ferescu prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat de d-l Trofin Andy, situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 52, în suprafaţa de 326 mp, 
propus spre vânzare. 

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. 175 

 
D-na Ferescu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 

concesionat de d-l Trofin Andy, situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 52, în suprafaţa de   326 mp. 
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. 176 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile 
de salubrizare efectuate de S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului 
Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Prcsina – după cum am discutat aseară, RETIM este unul dintre furnizorii de servicii care stă 

la baza funcţionării unui oraş. Este foarte importantă colectarea/selectarea deşeurilor. Întotdeauna 
adevărul este undeva la mijloc. Din ce ne-a spus d-l Ciofiac aseara, am înţeles că sunt persoane în 
Jimbolia care nu sunt corecte, în sensul că nu au solicitat încheierea unui contract cu RETIM. Iniţial am 
fost vehement, am spus că nu sunt de acord cu o mărire de tarife, atâta timp cât serviciul nu este la 
nivelul calităţii la care se aşteaptă. Important este ca cetăţenii să fie corecţi, să ne declarăm ca să nu mai 
avem gunoi pe străzi. 

D-l Postelnicu – gunoiul de pe străzi nu este din cauza nedeclarării. Nedeclararea duce la lipsa 
pubelelor. RETIM nu are obligaţia să măture gunoiul din jurul pubelelor. 

D-l Ciuciulete – RETIM este obligat să ridice gunoiul menajer, nu material de construcţii şi alte 
lucruri care sunt aruncate în publele. Este vorba de educaţia cetăţenilor, de conştiinţa civică. 

D-l Prcsina – vorbim de mc, deci de volum, nu de greutate. Trebuie să facem cu toţii efortul de a 
micşora voluml deşeurilor (cutii, peturi). 

D-l Postelnicu – dacă RETIM duce gunoiul la staţia Jimbolia, preţul este mai mare cu 14 
Euro/tonă decât dacă l-ar duce la Timişoara. De aici majorarea. ADID şi Garda de Mediu ne obligă pe 
noi să obligăm RETIM să ducă gunoiul la Jimbolia. 

D-l Bâcă – noi vom putea să oprin aceste firme să mărească preţurile? 
D-l Postelnicu – în situaţia asta va trebui să alocăm bani dn bugetul local să plătim noi serviciul 
de  

salubritate. 
D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o 

abţinere (d-l Ciofiac) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 177 
 



D-na Ferescu prezintă referatul privind însu şirea raportului evaluare pentru terenul 
concesionat de Johnson Controls Jimbolia SRL (fost CRH Romania SRL), situat în Jimbolia, 
identificat în CF 402297, topo. 50054, în suprafaţă de 14.000 mp, propus spre vânzare. 

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. 178 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 
concesionat de Johnson Controls Jimbolia SRL (fost CRH Romania SRL), situat în Jimbolia, 
identificat în CF 402297, topo. 50054, în suprafaţă de 14.000 mp. 

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. 179 
 

Se trece la probleme al ecomisiilor de specialitate: 
Din partea comisiei economice:  
D-l Ciuciulete – care este stadiul proceselor deschise în urma controlului curţii de conturi? 
D-l Postelnicu – avem termene de judecată, nu este finalizat niciunul.  
Din partea comisiei de învăţământ:  
D-na Ferescu – vreau să mulţumesc, în numele părinţilor, pentru marcajele şi indicatoarele 

rutiere din zona şcolii de pe str. Lorena. 
Se trece la probleme ale Primăriei: 

 D-l Postelnicu – lucrăm la studii de fezabilitate în ceea ce priveşte programul operaţional 
regional 2014-2020, unde am identificat axe de finanţare la care suntem eligibili şi vom depune proiecte 
pentru construire, reabilitare, extindere şi dotare liceu, şcoli şi grădiniţe. O să studiem şi axa de finanţare 
referitoare la anveloparea blocurilor. O să facem nişte studii să vedem dacă putem să aplicăm sau nu. 
 

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  

  


