
 
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.  9173  din 18.11.2015 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 IV             
 
  VENITURI – TOTAL                            2.016,50  
1. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate  110202            603,50 
2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  110206            470,00 
3. Finanţarea PNDL        420265  943,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL                  2.016,50 
1. Autorit ăţi publice       5102      50,00 
 - cheltuieli de personal     510210     50,00 
2. Alte servicii publice generale     5402      45,00 
 - cheltuieli de personal     540210     45,00 
3. Dobânzi        5502        6,00 
 - dobânzi       550230       6,00 
4. Învăţământ       6502               582,10 
 - cheltuieli de personal     650210   510,50 
 - bunuri şi servicii      650220     70,00 
 - burse        650259       1,60 
5. Cultura, recreere şi religie     6702    120,00 
 - bunuri şi servicii      670220   100,00 
 - transferuri       670251     20,00 
6. Asigurări şi asistenţă socială     6802      55,00 
 - cheltuieli de personal     680210     55,00 
7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002               100,00 
 - bunuri şi servicii      700220              100,00 
8. Transporturi       8402            1.058,40 
 - bunuri şi servicii      840220   328,40 
 - cheltuieli de capital      840270   730,00 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9171 din 18 noiembrie 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 11 - Modernizare străzi în 

localitatea Clarii Vii cu 600 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 1.954,42 mii lei; 
- La Cap. B - Lucrări Noi , se introduce un punct nou 7 - Reabilitare trotuar şi extindere parcare 

str. B. P. Haşdeu în valoare de 130 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 1.247 mii lei, rezultând un Total 
Alte cheltuieli de 450 mii lei, Total Cap. C de 550 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 3.021,42 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 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

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

Văzând referatul nr. 9102 din 17.11.2015 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:                     
         COD       TRIM.  
                      IV 
VENITURI-TOTAL               884,03       
1. Venituri din prestări servicii     331008             -61,00 
2. Venituri din contractele încheiate cu CASS   331021 895,00 
3. Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de 
    la bugetul de stat       331030     2,03 
4. Donaţii şi sponsorizări      371001   11,00 
5. Alte transferuri voluntare      371050   13,03 
6. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 391001     3,97 
7. Subvenţii pentru instituţii publice     431009   20,00 
CHELTUIELI-TOTAL               884,03 
1. Invăţământ       6510    20,00 
 - bunuri şi servicii      651020   20,00  
2. Sănătate        6610  864,03 
 - cheltuieli de personal     661010 492,18 
 - bunuri şi servicii      661020 343,85 
 - cheltuieli de capital      661070   28,00   
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. 
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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. 9155 din 18.11.2015 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 Cap. B - Dotări, se introduce un nou punct 18 - Defibrilator (Spital) – 2 buc., în 
valoare de  28 mii lei, rezultând  un Total Cap. B de 103 mii lei, un Total Cap. C de 
269.35 lei şi un TOTAL GENERAL de 372,35 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. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
  privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri de proprietate publică) a 

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

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8639/17.11.2015 al serviciului buget, contabilitate,  

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

proprietate publică) a Contractul de delegare de gestiune a serviciiilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare, după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt.  

Cod. 
Clas. 

Gr. Denumirea mijlocului fix, adresa clădirii Valoare de 
inventar 

– lei – 
0 1 2 3 4 
1. 1.8.6. 1 Branşament apă – Str. Ion Slavici, nr.44, 

Jimbolia 
300 

2. 1.8.6. 1 Branşament apă – Str. Bârzava , nr.6, Jimbolia 250 
     
     
   TOTAL 550 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 HOTĂRÂREA 
privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2015, personal 
contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.8872 din 12 noiembrie 2015 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării Organigramei şi 
Statului de funcţii pentru anul 2015, personal contractual, la Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile H.G. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b” şi 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 Organigrama şi Statul de funcţii pentru anul 2015, personal 
contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform anexelor 1 şi 2 ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 . – Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia este subordonat Consiliului 
Local Jimbolia şi coordonat metodologic de către Serviciul Public de Asistenţă Socială. 

Art. 3. – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 30 din 
26.02.2015 se abrogă. 

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  ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind modificarea și completarea HCL nr. 200 din 29.10.2015 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul fiscal 2016, conform OUG nr. 
50 /2015 ( MOF nr. 817 din 03.11.2015) 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 9122  din  17 noiembrie 2015  a Serviciului impozite şi taxe locale prin care se  

propune modificarea și completarea HCL nr. 200 din 29.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale în oraşul Jimbolia, pentru anul fiscal 2016, conform OUG nr. 50 /2015 ( MOF nr. 817 din 
03.11.2015); 

Având în vedere prevederile OUG nr.50//2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se  modifică art. 475 alin.(3), pct.5 din Anexa nr. 1 la HCL  nr.200/29.10.2015 care va 

avea următorul cuprins: "Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică, pentru o suprafață de peste 500 mp., în cazul societășilo comerciale, va fi 
de 1000 lei. Aceste taxe de eliberare/ vizare anuală a autorizației se păstrează în funcție de suprafață și 
pentru codul CAEN 932. Aceste taxe se plătesc pentru fiecare punct de lucru, în cazul în care societate are 
mai multe puncte de lucru, cu codurile  CAEN menționate anterior". 

 Art.2. – Se  modifică  art. 495 lit a), b), c), și d) din Anexa nr. 1 la HCL  nr.200/29.10.2015 care vor 
avea următorul cuprins:  

"a)     Persoanele fizice care la data de 31.12.2015 au in proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri 
cu destinaţie mixtă, au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016, inclusiv, conform 
modelului aprobat prin ordin comun al ministrului de finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, în termenn de 60 de zile de la data publicării în MOF, partea I, a 
prezentului cod 

b)    Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în 
proprietate şi la data de 31.12.2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 
2016, inclusiv 

c)     Persoanele fizice şi juridice care la data de 31.12.2015 deţin mijloace de transport radiate din 
circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună 
o declaraţiei în acest sens, insotiţă de documente justificative, până la data de 31 martie 2016, inclusiv 

d)    Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxa pe clădiri, a impozitului/taxa pe teren, a 
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi 
care sunt depuse la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, până la data de 31 martie 2016, inclusiv." 

Art.3. – Se completează art. 493- Sancțiuni din Anexa nr. 1 la HCL  nr.200/29.10.2015 cu un nou 
aliniat după cum urmează:  

              "Aliniatul 4^1 - Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la 
art.494, alin(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de 500 lei." 

 
 
 



 
 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 204 din  
26.06.2001 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 9123 din 17.11.2015  al Serviciului Impozite şi taxe locale prin care 

se propune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 204 din 26.06.2001 
privind atribuirea terenului aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. T. Vladimirescu, 
nr.95, cuprins în CF nr.7223, nr. top. 2669, deoarece contractul de vânzare- cumpărare are  
numărul "1516/E/R/16.10.1997", și nu "170/E/R/07.10.1997  cum eronat a fost trecut în 
hotărârea mai-sus menționată ; 

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 modifică art. 1 al HCL nr. 204 din 26.06.2001, care va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 1. –  Se aprobă trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în Jimbolia, str. T. Vladimirescu  nr. 95, în   suprafaţă de  471 mp., înscris în CF nr. 
7223, nr. topo.2669, cumpărătorilor acestuia  în conformitate cu prevederile Legii nr. 
112/1995, conform contractului de vânzare- cumpărare nr.1516/E/R din 16.10.1997. 

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 107 mp. va plăti chirie 
conform actelor normative în vigoare, sau poate să-l cumpere.” 

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

compensatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

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

- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- D-nei Mici Doina- Ana 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Bela 
Bartok, nr. 6, propus spre vânzare în baza Legii 112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr .9121 din 17.11.2015 al Serviciului impozite și taxe locale prin care se 

propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Bela Bartok, nr. 6, întocmit de către S.C. SauroCad;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, 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 însuşeşte raportul de evaluare pentru imobilul situat în Jimbolia, str. Bela 

Bartok, nr.6, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele 

solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. CF. 
 

Număr 
topogra

-fic 

Numărul și 
data 

raportului 
de evaluare-
reevaluare 
întocmit de 

S.C. 
SauroCad 

Suprafața 
clădirii de 
locuit și 

dependințe 
(mp.) 

Suprafața 
clădirii 
anexe 
(mp.) 

Valoarea 
clădirii 

(lei) 

1 Alistar 
Marius-Felix 
și Alistar 
Narcisa 
Ramona 

Str.Bela Bartok, 
nr.6 

405005 1101 1768 din 
22.10.2015 

186,76 18,23 43970 

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

contencios administrativ a Instituţiei Prefectului-  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului impozite și taxe locale; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA  
 
 

HOTĂRÂREA   
privind  transferul activităţii Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia către 
Consiliul Judeţean Timiş prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş 
  
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Având în vedere referatele nr.8918 din 10.11.2015 din al Serviciului Public de 
Asistenţă Socială şi nr. 9099 din  18.11.2015  al Serviciului Urbanism prin care se propune 
transferul activităţii Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia către Consiliul Judeţean 
Timiş prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş ; 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind 
bunurile proprietate publică; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind  asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată şi actualizată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c” şi lit. „d”, alin. (5) lit. „a”, alin. (6) lit. 
„a” pct. 2,  art. 45, art. 115, alin. (1) lit. ''b'' , art. 123 alin. 1 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – (1) Se aprobă transferul activităţii Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia din subordinea Consiliului Local Jimbolia către Consiliul Judeţean Timiş în 
structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Timiş. 

(2) De la data transferului activităţii, va fi preluat în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, în condiţiile legii, întreg personalul angajat al 
căminului. 

(3) Toate obligaţiile de orice natură ale căminului către terţi, înregistrate până la data 
transferului activităţii, rămân în sarcina Consiliului Local Jimbolia. 

Art. 2. – (1) Trecerea în proprietatea Judeţului Timiş a imobilelor menţionate în 
anexa nr. 1, în care îşi desfăşoară activitatea Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, se 
va face în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor local şi judeţean, la propunerea şi cu 
aprobarea Guvernului României.  

(2) Trecerea în proprietatea Judeţului Timiş a imobilelor prevăzute în anexa nr. 1 se 
va face cu obligativitatea păstrării destinaţiei, respectiv de Cămin pentru persoane vârstnice. 

(3) Până la transferul în proprietate conform alin. 1, se aprobă darea în administrare, 
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş din cadrul 
Consiliului Judeţean Timiş a imobilelor (clădiri şi terenuri), precum şi a întregului inventar 
al bunurilor mobile, după preluarea acestuia de la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia.  

 
(4) Predarea bunurilor mobile se face pe bază de proces verbal de predare - primire, 

încheiat între Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia și Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 



(5) Predarea bunurilor imobile  prevăzute în anexa 1 se va face pe bază de proces 
verbal încheiat  de către reprezentanţii Consiliului Local Jimbolia şi ai Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

(6) Darea în administrare se face cu obligativitatea păstrării destinaţiei bunurilor 
imobile prevăzute în anexa nr. 1, respectiv aceea de Cămin pentru persoane vârstnice.  

Art. 3. –  La data prezentei hotărâri se radiază dreptul de administrare operativă 
directă asupra acestor imobile al Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

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 Public de Asistenţă Socială; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;  
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş din 

cadrul Consiliul Judeţean Timiş 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind închirierea unor suprafeţe de teren, pentru amenajarea organizării de şantier, 
societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în 
cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
oraşul Jimbolia” 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatele nr. 9061 din 16.11.2015 şi nr. 9068 din 16.11.2015 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren, fără licitaţie 
publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru amenajarea organizării de şantier, 
societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului 
„Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia”; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă închirierea, fără licitaţie publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea 
prelungirii, a suprafeţei de 850 mp din terenul în suprafaţă de 42.432 mp situat în oraşul Jimbolia, înscris în 
CF nr. 403134, nr. topo. 10059, firmei S.C. MONI IMPEX S.R.L., pentru amenajarea organizării de şantier 
în cadrul  proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Jimbolia” . 

 
Art. 2. – Se aprobă închirierea, fără licitaţie publică, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea 

prelungirii, a suprafeţei de 1000 mp din terenul în suprafaţă de 7.046 mp din oraşul Jimbolia, înscris în CF 
nr. 403563, nr. topo. 4065, firmei S.C. NEXMET S.R.L., pentru amenajarea organizării de şantier în cadrul 
proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia”. 

 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
- S..MONI IMPEX SRL 
- S.C. NEXMET SRL 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 
                                                                   

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune teren nr. 3756 din 
04.11.2004 încheiat cu S.C. SARDENI SANTA MARIA SRL 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.8843  din 17.11.2015 al Serviciului  Urbanism prin care  
se propune  aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.3756 din 04.11.2004, pentru 
terenul în suprafață de 2050 mp. situat în incinta Ștrandului termal, încheiat cu S.C. 
SARDENI SANTA MARIA SRL, având ca obiect construirea unor căsuțe de agrement ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Se aprobă  prelungirea Contractului de concesiune nr. 3756 din  
04.11.2004 încheiat cu S.C. SARDENI SANTA MARIA SRL până la data de 27.04.2016. 
În acest sens se va încheia un act adițional. 

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 , integrare europeană şi relaţii 
internaţionale, relaţii publice ; 

- Serviciului Urbanism; 
- SC SARDENI SANTA MARIA SRL; 
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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. 8978 din 16.11.2015 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) Apartamentări: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, str. Spre Vest, nr. 51, înscris în CF nr. 404649-C1 

Jimbolia și identificat cu nr. topo. 1232, 1233  în două apartamente: Ap. 1, înscris 
în CF nr.404649-C1-U1, în suprafață utilă de 46,22 mp și Ap. 2 înscris în CF nr. 
404649-C1-U2, în suprafață utilă de 52,98 mp, în vederea vânzării imobilelor 
rezultate în urma apartamentării către actualii chiriași.  

b) Alipiri: 
1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 404569 Jimbolia și identificat cu nr. 

topo 404569  în suprafaţă de 1.000 mp cu imobil din oraşul Jimbolia, înscris în 
CF nr. 400411 Jimbolia, nr. topo. 50066, în suprafaţă scriptică  de 1000 mp ( 
suprafață reală măsurată de 850 mp). De asemenea, se va rectifica în CF nr. 
400411 Jimbolia, nr. topo. 50066, de 850 mp. 

   c)   Dezlipiri: 
          1.  Imobil în orașul Jimbolia, Str. Republicii, nr.77, înscris în CF nr.404392 Jimbolia, 
în suprafață de 1.818 mp în două imobile: imobil înscris în CF nr. 405010, în suprafațăde 
1.077 mp și imobil înscris în CF nr.405011, în suprafață de 741 mp, în vederea intrării în 
legalitate pentru construirea unei anexe gospodărești. 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2016 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9101 din 17 noiembrie 2015 prin care se propune 

aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2016; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi 

art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art. 1. – Se aprobă Agenda cultural – sportivă  a oraşului Jimboli a pe anul 

2016,  conform Anexei care face parte 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; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia”, 
domnului Marcel Tolcea 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului 

Jimbolia” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 12 din 28 martie 
1996 şi  expunerea de motive nr. 9170 /18.11.2015 prin care se propune acordarea titlului 
de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui Marcel Tolcea; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi  art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui Marcel 

Tolcea. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- D-lui Marcel Tolcea 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
  

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia și scoaterea acestora la concurs 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

 Văzând referatul nr. 9031 din 16.11.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea suplimentării numărului de 
posturi la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia și scoaterea acestora la concurs; 
 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 și personal de 
specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile din sistemul 
sanitar; 

În temeiul prevederilor  art. 36 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 suplimentarea numărului de posturi cu 3 posturi de șef secție și un 
post de șef  laborator la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
  Art. 2. - Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia: 

• șef secție medicină internă 
• șef secție chirurgie generală 
• șef secție pneumologie 
• șef laborator analize medicale 

  Art. 3.  – Prezenta  hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

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

HOTĂRÂREA 
privind transformarea unor posturi la Şcoala Gimnazială Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9033 din 16 noiembrie 2015 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune transformarea unor posturi la Şcoala 
Gimnaziale Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 alin. b din O.M.E.N. nr. 5.138/2014 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a 
personalului contractual; 

Având în vedere avizul Înspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 12.374 din 
11.11.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (6) lit. „a”, pct. 1 şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă transformarea  postului de  administrator financiar  treapta 

profesională III (S) în postul de administrator financiar (patrimoniu) treapta profesională II 
(S) la Şcoala Gimnazială Jimbolia. 

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. 
- Şcolii Gimnaziale Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea procesului verbal de casare a bunurilor de natura obiectelor 
de inventar şi a mijloacelor fixe  la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9106 din  18.11.2015 al Serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune aprobarea procesului verbal de casare a bunurilor de natura 
obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe finalizat în anul 2015, pentru bunurile propuse 
spre casare în anul 2014 de către comisiile de inventariere constituite la nivelul Spitalului 
Dr. Karl Diel Jimbolia; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal de casare şi valorificare a  bunurilor de natura 
obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, conform 
referatului-anexă 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; 
- Serviciului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 19 noiembrie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Corneanu Constantin. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează – dl. Kasa Ioan Tiberiu. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian- primar și d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
La ședință participă: D-ra Cîrlig Daniela- managerul Spitalului Dr. Karl Diel din Jimbolia și d-na     
Buciuman Adriana- directorul financiar al Spitalului Dr. Karl Diel din Jimbolia. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 427 din 11.11.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Prezentarea raportului privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul III 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 privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015. 
6. Proiect de hotărâre privind privind includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri proprietate 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2015, personal 
contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale, conform OUG nr.44 din 24.10.2015. 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 200 din 29.10.2015 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul fiscal 2016, conform OUG 
nr.50/2015 (MOF nr. 817/ 03.11.2015). 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr. 204 din 26.06.2001, privind aprobarea 
trecerii gratuite în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, Str. Tudor 
Vladimirescu nr.95. 

11. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul propus spre vânzare, 
situat în Jimbolia, Str. Bela Bartok nr.6. 

12. Proiect de hotărâre privind transferul activităţii Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia către 
Consiliul Judeţean Timiş prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

13. Proiect de hotărâre privind privind închirierea unor suprafeţe de teren, pentru amenajarea organizării 
de şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate cu S.C. Aquatim S.A. în 
cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Jimbolia”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unificării a două parcele de teren pentru construcție, în 
suprafață de 1000 mp, identificată cu CF 404569,  și respectiv 850 mp, identificată CF 400411. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune teren nr.3756/2004 
încheiat între Consiliul Local al orașului Jimbolia și S.C. SARDENI SANTA MARIA. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Jimbolia, Str.Spre Vest 
nr.51. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, Str.Republicii nr.77, 
identificat cu CF 404392. 

18. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din orașul Jimbolia. 
 



 
 

19. Proiect de hotărâre privind privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă casă” din 
oraşul Jimbolia, pe anul 2015. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe anul 
2016. 

21. Proiect de hotărâre privind readerarea S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L. 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. 

22. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
23. Probleme ale Primăriei.  
24. Diverse.                                         

 
PLUS  LA ORDINEA  DE  ZI 
1.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia”, domnului 
Marcel Tolcea. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia și scoaterea acestora la concurs. 
3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi la Școala Gimnazială Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de casare a bunurilor de natura obiectelor de 
inventar şi a mijloacelor fixe  la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr.180 din 29 octombrie 2015 preşedinte de 
şedinţă este d-l Corneanu Constantin. 

D-l Corneanu supune la vot procesul verbal de la ședința ordinară din 29 octombire 2015 care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Corneanu supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Corneanu supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Corneanu expune primul punct de pe ordinea de zi, și anume Prezentarea raportului privind 

activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul III al anului 2015. 
D-l Nițoi: Raportul privind activitatea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pe trimestrul III al anului 
2015 a fost pus în mapele dumneavoastră, iar în cazul în care există întrebări, le puteți adresa 
reprezentanților Spitalului.  
D-l Corneanu dă cuvântul d-nei Buciuman, care prezintă o sinteză referitoare la raportul de 
activitate al Spitalului. 
D-l Corneanu: Există discuții pe această temă? Comisia Economică? 
D-l Ciuciulete : Am o singură întrebare, și anume unde se pot face măsurători cu acest aparat numit 
spirometru? 
D-ra Cîrlig : Pacienții se pot prezenta la Policlinică, sau la secția de Pneumologie, pentru că ambele 
sectoare sunt dotate cu spirometre. 
D-l Ciuciulete: Am văzut că este o campanie națională, și consider că ar fi bine să faceți o astfel de 
campanie pentru informarea populației. 
D-ra Cîrlig : Acele campanii despre care vorbiți sunt fie campanii private, fie sunt campanii 
susținute de Ministerul Sănătății. Putem iniția și noi astfel de campanii de informare a populației, 
dar va trebui să ne acordați o perioadă de grație, pentru că ne pregătim de acreditare și tot 
personalul este implicat în acest proces. 
D-l Postelnicu: Cu permisiunea dumnevoastră domnule președinte, aș vrea să profităm de prezența 
reprezentaților Spitalului, și să vă rog, în cazul în care aveți întrebări, să le adresați doamnelor, ca să 
nu le mai reținem. 
D-na Ferescu: Cum se gândesc doamnele sa folosească excedentul financiar? 
D-ra Cîrlig : Pe partea de lucrări, mai ales că ați aprobat o suplimentare a bugetului Spitalului, și aș 
vrea să vă mulțumesc pentru acest lucru, reabilităm cele două grupuri sanitare de la Secția de 
Medicină Internă, iar din sponsorizări și venituri proprii, vom mai face două grupuri sanitare la 
Compartimentul de Pediatrie, și unul pe Secția de  Pneumologie.Nu stăm rău în ceea ce privesc 
condițiile hoteliere și fluxurile funcționale de pe secție. 
D-na Ferescu: Secția bolnavilor cronici? 
D-ra Cîrlig:  S- a făcut o igienizare, am reușit să vopsim piesele de mobile și tâmplăria, dar mai 
mult nici nu merită să investim, pentru că după cum probabil știți, urmează să aplicăm un proiect pe 



programul European de Dezvoltare Regională România- Ungaria, pe perioada viitoare, proiect care 
va avea ca obiect reabilitarea completă a acelui pavilion.Este vorba de o investiție mai mare care 
necesita fonduri mult mai mari, și era păcat să investim din banii proprii, când există o astfel de 
posibilitate de finanțare. Am luat legătura cu Spitalul din Szentes, cu care am mai colaborat, sunt de 
acord pentru continuarea colaborării, iar în perioada următoare ne vom întâlni pentru a stabili 
punctele proiectului. 
D-l Ciuciulete : Acreditarea când vine? 
D-ra Cîrlig : În trimestrul I al anului următor.Poate fi și ianuarie.Încă nu știm data exactă. 
D-l Corneanu:Dacă mai sunt întrebări sau discuții? 
D-ra Cîrlig : Vă pot spune depre punctele supuse aprobării Consiliului Local. Este vorba despre o 

rectificare a bugetului pe anul 2015, impus de mai multe motive. O dată s-a făcut o rectificare cu majorarea 
valorii contractului cu Casa Națională de Asigurări, cu suma de 895.000 lei-Trimestrul IV. Am încasat prin 
Asociația Banat Ripensis suma de 13.035 lei, provenită de la Primăriile Cărpiniș și Checea, suma de 11.000 
lei am încasat-o de la Asociația Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, iar suma de 3966 lei rezultată în urma 
casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar.Sumele provenite de la Asociația Banat Ripensis, de la 
Asociația Spitalului, și cea provenită de la casare a fost distribuită pe cheltuieli de capital, 28.000 lei, cu 
care vom achziționa două defribilatoare: unul pentru Secția de Medicină Internă, și unul pentru blocul 
operator al Spitalului. Acest aspect se referă la un alt punct de pe ordinea de zi, și anume modificarea Listei 
de investiții pe anul 2015. În ceea ce privește suplimentarea posturilor în cadrul spitalului, e vorba despre  4 
posturi de șef de secție: Chirurgie, Medicină Intenă, Pneumologie și Șef de Laborator. Medicii care oupă 
aceste posturi în prezent sunt numți cu delegație, li s-a făcut prelungire de numire din 6 în 6 luni.Din 2008, 
după cum știți, posturile sunt blocate, noi nu am mai putut interveni pe statul de funcții pentru 
suplimentarea acestora, iar legea prevede scoaterea acestor posturi la concurs, ori pentru ca să putem să le 
scoatem la concurs, trebuie să le avem prevăzute ca posturi distincte pe statul de funcții.În prima perioadă a 
anului următor, le vom scoate la concurs, conform legii.  

D-l Corneanu: Mai sunt întrebări?Atunci le mulțumim pentru prezență și pentru informații 
domnișoarei Cîrlig, și doamnei Buciuman. 

 
D-l Corneanu 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 proiectul de hotărâre. 
 D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR. 204 
 

 D-l Corneanu 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu:Aceste prime două puncte de pe ordinea de zi sunt legate între ele, este vorba despre 

rectificarea bugetului în funcție de sumele pe care le-am primit din cote defalcate de la Minsterul 
Finanțelor, pentru echilibrarea bugetelor, precum și de sumele primite de la Consiliul Județean, pentru că s-
au reluat acele finanțări pe Criteriul IV, bani pentru investiții. 

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

HOTĂRÂREA NR. 205 
 
 
D-l Corneanu 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 



adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR. 206 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR. 207 
 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  includerea unor mijloace fixe în Anexa nr. V (bunuri 

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

 D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu: Discuții? 
D-l Prcsina:Eu aș avea ceva de spus, și anume că lucrările efectuate de Aquatim se află într-o stare 

deplorabilă.Modalitatea în care se execută lucrările de branșare la rețeaua de apă este absolut penibilă. 
D-l Postelnicu:Puteți să ne adresați o sesizare, pe care noi la rândul nostru o vom comunica și celor 

de la Aquatim.Investițiile le fac din bugetul propriu, și din banii pe care îi plătim pe apă, pînă la urmă. 
D-l Tinei : Eu am o întrebare, lucrările corespund cantitativ și calitativ, dar totuși aveți posibilitatea 

să depunețio sesizare. De ce nu ați făcut acest lucru? 
 D-l Prcsina: Pentru că în cazul în care refuzi semnarea acestui tip de contract rămâi fără apă.Ca să 

concluzionez, este vorba de o lipsă de profesionalism în ceea ce privește Aquatim-ul. 
D-l Gorgan: Ca să reiau ceea ce a spus și domnul consilier Tinei, cu ocazia verificării lucrărilor, s-a 

constatat că acestea corespund cantitativ și calitativ, iar dumneavoastră susțineți că nu corespund, atunci 
care este problema? 

D-l Postelnicu:Într-adevăr, ca la orice contract și orice la document pe care îl încheiem cu un 
furnizor de servicii, trebuie să fim foarte atenți, dar din păcate mai este și latura aceasta, nu este o piață 
concurențială, nu mai sunt alți furnizori, și ca atare trebuie să ne mulțumim cu cei care ne furnizează astfel 
de servicii. 

D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru și o 
abținere(dl. Prcsina Iancu-Constantin) şi se adoptă 

 
HOTĂRÂREA NR. 208 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 

2015, personal contractual, la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Există discuții pe această temă? 
D-l Meszaros:Aș vrea să știu de ce se spune că nu sînt locuri la Căminul pentru persoane vârstnice, 

când chiar eu am constatat că sunt 3 saloane goale? 
D-l Postelnicu:Deoarece Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia nu întrunește condițiile 

impuse de normele europene. Trebuie să fie un anumit număr de metri pătrați per persoană, chiar și 
grupurile sanitare trebuiesc mutiplicate pentru a fi suficiente bătrânilor care locuiesc în acest stabiliment, 
conform legislației europene. 

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



adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR. 209 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind acordarea unor facilit ăți fiscale, conform OUG nr.44 

din 24.10.2015.                                   
D-l Nițoi: Nu există proiect de hotărâre, deoarece cel puțin executivul a considerat că nu este 

oportun și că nu ajută cu nimic Primăria și orașul dacă se acordă asemenea facilități fiscale, așa cum se 
explică în referat, pentru persoane care sunt de rea-credință. Chiar dacă le-am acorda asemenea facilități 
fiscale, până în proporție de 73%, aceste persoane tot nu și-ar achita datoriile, ci dimpotivă s-ar crea un 
precedent. Nu este echitabil pentru cei care își plătesc dările la timp, și nici nu ajută bugetul cu nimic.Sunt 
puține persoane interesate, dar nu au depus cereri pentru a beneficia de astfel de facilități.Oricum este 
opțională, ordonanța este permisivă din acest punct de vedere, iar executivul a considerat că nu este 
necesar și oportun, dar dumneavoastră sunteți cei care hotărâți, și în cazul în care doriți putem să întocmim 
proiectul de hotărâre, pe care să îl aprobați. 

D-l Postelnicu: Conform acestei ordonanțe, de această scutire ar beneficia cei împotriva cărora nu s-
a început executarea silită. Ori în cazul nostru nu este cazul, titluri executorii și somații s-au trimis tuturor 
celor care anul acesta nu și-au achitat impozitul, mai cu seamă celor care sunt datori penrtu neplata taxelor 
din anii anteriori. M-am consultat cu colegii primari, și niciunul nu consideră că această măsură ar fi 
echitabilă și corectă pentru contribuabilii de bună-credință, dar rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă 
doriți să aprobați sau nu un astfel de demers. 

D-l Tinei :În ședința trecută am cerut executivului o informare asupra impactului bugetar, și aș vrea 
să știu dacă s- întocmit acea informare. 

D-l Postelnicu:Nu, deoarece așa cum a specificat și domnul secretar, ordonanța este permisivă, 
cuantumul maxim pentru această scutire este de  peste 70%, iar în momentul în care Consiliul Local 
aprobă acordarea de astfel de facilități,  atunci se aprobă și cota care se acordă solicitanților.În ceea ce îi 
privește pe rău-platnici, aplicăm procedura executării silite, le poprim conturile, le luăm bunurile,și 
referitor la relațiile contractuale suntem în instanță cu aceștia.   

D-l Tinei :Trebuie să adoptăm o hotărâre  de Consiliu prin care să nu acordăm aceste facilități? 
D-l Nițoi: Nu neaparat, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu executivul, atunci nu aplicăm 

această ordonanță.  
D-l Toth : Domnule secretar, legea ne obligă să facem acest lucru? 
D-l Nițoi:Legea ne dă dreptul să acordăm sau nu aceste facilități. 
D-l Toth :Atunci eu propun să nu aplicăm această ordonanță                                                        
 
D-l Corneanu supune aprobării referatul privind acordarea unor facilit ăți fiscale, conform OUG 

nr.44 din 24.10.2015, care se respinge cu 15 voturi pentru și o abținere( Dna. Csutak  Matilda-Barbara) .                                
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind modificarea și completarea HCL nr. 200 din 

29.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul fiscal 2016, 
conform OUG nr.50/2015 (MOF nr. 817/ 03.11.2015). 

D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu: Discuții? 
D-l Nițoi:După cum știți luna trecută ați aprobat proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele, și 

iată că au apărut  mici modificări ale Codului Fiscal, pe care a trebuit să vi le prezentăm, și să fim nevoiți să  
adoptăm o nouă hotărâre.  

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

 
HOTĂRÂREA NR. 210 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  modificarea art.1 al HCL nr. 204 din 26.06.2001, 

privind aprobarea trecerii gratuite în proprietate a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, 
Str. Tudor Vladimirescu nr.95. 

D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu: Există întrebări sau discuții? 
D-l Nițoi:Aici s-a greșit numărul de contract la O.J.V.L., iar persoana în cauză dorește să înceapă 

procedura dezbaterii moștenirii, și din această cauză nu poate demara această formalitate. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR. 211 
 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  însușirea raportului de evaluare pentru imobilul 

propus spre vânzare, situat în Jimbolia, Str. Bela Bartok nr.6. 
D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Discuții? 
D-l Meszaros:Este vorba de 43.000 lei? 
D-l Postelnicu:Da. Pare o sumă mare, dar trebuie să se țină cont de anumiți indici, de exemplu 

materialul din care este construită casa. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR. 212 
 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  transferul activit ăţii Căminului pentru persoane 

vârstnice Jimbolia către Consiliul Judeţean Timiş prin Direc ţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timi ş. 

D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Discuții sau  întrebări? 
D-l Meszaros:Domnule primar, aș vrea să știu ce reacții au avut angajații și conducerea Căminului 

pentru bătrâni? 
D-l Postelnicu:Sincer, nu au avut nicio reacție, nici pro, nici contra. Nici nouă nu ne-a fost totuna, 

dar se pune problema tranșant și trebuie să respectăm legea, atât noi, cât și Consiliul Județean.În situația 
actuală, avem doar două variante: fie alocăm anual din bugetul local cei 800-900.000 lei, plus ce investiții 
ar mai fi, fie venim în întâmpinarea solicitării Consiliului Județean, și facem ceea ce s-a făcut acum 10-15 
ani, când astfel de cămine au trecut în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, care se află sub egida Consiliului Județean Timiș.Singurul impediment a fost găsirea calea mai 
mult decât legală pentru transferul imobilului din domeniul public al Orașului Jimbolia în domeniul public 
al statului, la cererea Guvernului, prin hotărâre a Consiliului Local, iar Guvernul la rândul său va emite o 
hotărâre,  prin care care se poate transfera acest  imobil  către Consiliul Județean, dar tot în domeniul public 
și tot cu aceste sarcini, nu pentru desfășurarea altor activități și fără a putea fi vreodată înstrăinat. 

D-l Toth :Pentru ce perioadă de timp? 
D-l Postelnicu:Pe durata funcționării Căminului pentru persoane vârstnice. 
D-l Toth :Și transferul de imobil cum s-a desfășurat? 
 



 
 
D-l Postelnicu:Acest transfer urmează să se efectueze, noi ne dăm acceptul, așteptăm ca Direcția să 

facă o solicitare către Guvern, care ne va transmite la rândul său o solicitare, iar noi prin această hotărâre de 
Consiliu să trecem acest imobil din domeniul public al Orașului Jimbolia, în domeniul public al Statului 
Român, după care Guvernul îl poate păstra în domeniul public, sau îl poate transfera în domeniul public al 
Consiliului Județean, dar tot prin hotărâre de Guvern.Am obținut promisiuni deocamdată ca și garanții că 
salariile personalului nu vor fi diminuate, și că posturile nu vor fi reduse, mai cu seamă că au nevoie de 
angajați, mai ales pe infirmerie și asistență sanitară. 

D-l Toth :Dar funcțiile de conducere? 
D-l Postelnicu:Sunt 2 funcții de conducere:director și contabil-șef, iar persoanele care ocupă aceste 

funcții nu vor fi disponibilizate. 
D-l Nițoi:Referitor la salariile acestora, rămân aceleași. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR. 213 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  închirierea unor suprafeţe de teren, pentru 

amenajarea organizării de şantier, societăţilor comerciale care au contracte de execuţie încheiate 
cu S.C. Aquatim S.A. în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu 
apă şi canalizare în oraşul Jimbolia”. 

D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Discuții? 
D-l Postelnicu:Sunt 2 firme care nu au obținut avizul nostru pentru organizare de șantier, au venit 

ulterior și au depus solicitări.De regulă terenurile solicitate a fi închiriate, se scot la licitație, dar aici fiind 
vorba despre o lucrare  în interes public,nu putem să încheiem un contract de concesiune, fără a fi 
aprobat,dar direct, nu prin licitație publică,pentru că sunt firme care nu desfășoară activități comerciale, și 
nu obțin profit.  

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

 
HOTĂRÂREA NR. 214 
 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  aprobarea prelungirii contractului de concesiune 

teren nr.3756/2004 încheiat între Consiliul Local al orașului Jimbolia și S.C. SARDENI SANTA 
MARIA. 

D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Sunt întrebări pe această temă? 
 D-l Postelnicu:Această solicitare survine în mod repetat, deoarece am avut probleme cu întabulările 

terenurilor din această zonă, motiv pentru care concesionarul nu și-ar fi putut duce la îndeplinire 
proiectele și investițiile.Pe viitor am vrea să dezvoltăm un proiect pentru modernizarea ștrandului, 
intenționăm să dăm în lucru un proiect de fezabilitate, dar mai întâi trebuie să stabilim dimensiunile 
acestui proiect, bugetul acestuia.Consider că ar fi păcat să nu mai primim acești bani pînă vom putea 
implementa un astfel de proiect pentru dezvoltarea întregii baze. 

D-na Ferescu:Dar cum rămâne cu construcțiile din incinta ștrandului? 
D-l Postelnicu:Sunt construcții provizorii,terenul este în domeniul public, deci nu se va vinde 

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

adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR. 215 



 
 

 
D-l Ni țoi precizează că punctul 14 (Proiect de hotărâre privind aprobarea unificării a două parcele 

de teren pentru construcție, în suprafață de 1000 mp, identificată cu CF 404569,  și respectiv 850 mp, 
identificată CF 4004110), punctul 16 (Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului 
situat în Jimbolia ,Str.Spre Vest nr.51) și punctul 17 (Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
terenului situat în Jimbolia, Str.Republicii nr.77, identificat cu CF 404392) de pe ordinea de zi se 
comasează și se vor discuta la punctul 18 (Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru 
la unele imobile din orașul Jimbolia). 

D-l Corneanu prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile 
din orașul Jimbolia. 

D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Discuții? 
D-l Meszaros: Ce reprezintă această documentație?Este indescifrabilă. 
 D-l Postelnicu:Este documentația tehnică întocmită de OCPI, este vorba de un  extras de plan 

cadastral și o schiță cu dimensiunile, numere topo, iar imaginile sunt preluate de la satelit. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 216 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind acordarea diplomelor la concursul „Cea mai frumoasă 

casă” din ora şul Jimbolia, pe anul 2015. 
   D-l Postelnicu: Avem un amendament la acest punct. După ce am discutat cu membrii Comisiei 

de urbanism, am considerat că imobilul situat pe strada Emerich Bartzer nr.18/B ar fi mai merituos să 
obțină locul 1, casa de pe strada Aleea Cito nr.14, să obțină locul 2, iar pe locul 3 să fie casa domnului 
Lazăr  Gigel, situată pe strada Theodor Aman nr.18. 

D-l Toth :Propun să se schimbe proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu:Trebuie să știm dacă sunteți de acord cu acest amendament. 
D-l Nițoi:Trebuie să supunem la vot proiectul de hotărâre inițial, și apoi dacă sunteți de acord cu 

varianta propusă de Comisia de urbanism să o votați. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre propus de executiv care se respinge cu  

unanimitate de voturi. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre propus de Comisia de urbanism care se aprobă 

cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 217 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului 

Jimbolia pe anul 2016. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Sunt întrebări pe această temă? 
D-l Ciuciulete:Am propus adăugarea în cadrul Agendei cultural-sportivă a Zilei Internaționale a 

Învățătorului, zi care se serbează pe data 5 octombrie. 
D-l Postelnicu:S-a notat acest amendament al Comisiilor de specialitate ca Ziua Dascălului să fie o 

activitate pe care să o desfășurăm și la care să contribuim și noi Consiliul Local, împreună cu profesorii 
din Jimbolia.  

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

HOTĂRÂREA NR. 218 
 

 
 
 



 
 
D-l Gorgan propunea suspendarea punctului 21 (Proiect de hotărâre privind readerarea S.C. 

PEISAJ HOSTA S.R.L. la teritoriul LEADER constituit  prin "Asocia ția Grup de Acțiune Locală 
Banat-Vest"pentru implementarea axei LEADER din programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014-2020) de pe ordinea de zi, datorită modificării legislației referitoare la aderarea ONG-
urilor și a societăților comerciale la GAL-uri și reluarea, în vederea aprobării acestui proiect de hotărâre, 
la o dată ulterioară. 

 D-l Corneanu supune aprobării propunerea executivului de a suspenda proiectul de hotărâre care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Corneanu prezintă referatul privind acordarea titlului de „Cet ăţean de onoare al Oraşului 

Jimbolia”, domnului Marcel Tolcea. 
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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu:Discuții? 
D-l Postelnicu:Am stabilit, la sugestia domnului professor Dragomir Ciobanu, ca anul acesta să îi 

acordăm titlul de "Cetăţean de onoare"domnului profesor Marcel Tolcea, care deși nu este născut în 
Jimbolia, dar a copilărit în orașul nostru, și mai mult decât atât ne este alături în tot ceea ce înseamnă 
activitate literară și culturală în Jimbolia.Sper că am fost și în asentimentul dumneavoasră cu această 
propunere. 

D-l Meszaros:Eu am o propunere, și anume să îi acordăm și domnului Ioan Budulan, titlul de 
"Cetăţean de onoare al Orașului Jimbolia", mai ales că, din câte am înțeles, urmează să se 
pensioneze, și în modul acesta îi putem onora activitatea îndelungată. 

D-l Postelnicu:Suntem de acord, este o propunere binevenită. 
D-l Nițoi:Referitor la propunerea domnului consilier Meszaros de a-i acorda titlul de "Cetăţean de 

onoare" domnului Ioan Budulan, trebuie să convocăm o sedință extraordinară în care vom avea toată 
documentația necesară acestui demers. 

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

HOTĂRÂREA NR. 219 
 

D-l Corneanu prezintă referatul privind  aprobarea suplimentării num ărului de posturi la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia și scoaterea acestora la concurs. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 220 
                                                                     
D-l Corneanu prezintă referatul  privind  transformarea unor posturi la Şcoala Gimnazială 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 221 

 
 
 
 
 
 



 
 
D-l Corneanu prezintă referatul privind  aprobarea procesului verbal de casare a bunurilor de 

natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe  la Spitalul Dr. Karl Diel Jim bolia 
D-l Ciciulete 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 proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Corneanu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 222 
 
Se trece la probleme ale comisiilor de specialitate:       
D-l Ciuciulete:Care mai este situația cu Asociația Fotbal Club Marcel Baban,precum și cu salariile 

personalului, legat de  sugestiile Curții de Conturi? 
D-l Postelnicu:Sunt procese pe rol.Din cîte știu eu, au fost trimise citații, și urmează să avem 

înfățișare.Referitor la procesul legat de salariile personalului, suntem în faza de recurs.   
D-l Ciuciulete : Sunt Primării care au câștigat astfel de procese. 
D-l Postelnicu: Așteptăm finalizarea recursului, iar în cazul în care verdictul nu va fi unul favorabil, 

este probabil ca Sindicatul să dea în judecată Primăria.Sunt într-adevăr Primării care au câștigat astfel de 
procese.De exemplu, Primăria Sânnicolau Mare a primit o sentință judecătorească definitivă pe care o va 
pune în aplicare, urmând să  le plătească banii angajaților. 

D-na Ferescu:Aș vrea să știu care sunt șansele ca anul viitor să putem bugeta transportul cadrelor 
didactice navetiste , pe ruta Timișoara-Jimbolia? 

D-l Postelnicu:Managerii instituțiilor de învățământ se pot adresa Primăriei și pot depune cereri 
pentru acordarea de transport pentru cadrele didactice navetiste, cereri care trebuie să fie motivate în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

D-na Ferescu:Domnii profesori reclamă faptul că suma decontată nu acoperă cheltuielile pentru 
transportul cu autoturismul și o că ar fi indicată o altă variantă, de genul unui microbuz care să le asigure 
transportul acestora, în opinia mea. 

D-l Postelnicu: Nu dispunem de un astfel de microbuz, și probabil că ar fi mai scump să trimitem 
un microbuz de câteva ori pe zi la Timișoara. În plus pe ruta Timișoara-Jimbolia circulă trenurile și domnii 
profesori pot circula cu acest mijloc de transport, pe care Primăria, conform legii, îl poate subvenționa, 
pltătindu-le acestora abonamentul. 

D-l Nițoi:Nu le putem plăti mai mult decât ne permite legea. 
D-l Toth :Cea mai simplă și eficientă metodă este cea cu trenul. 
D-l Postelnicu:Repet, suntem dispuși să discutăm cu managerii instituțiilor de învățământ, pe baza  

unor referate fundamentate conform legii. 
D-l Gorgan:Într-adevăr au fost profesori care au solicitat ajutor referitor la transport, văzând 

probabil microbuzele din curtea Primăriei, dar prioritari sunt copiii.Pe partea de transport, ziua e cam plină, 
microbuzele transportă copiii de la Clarii Vii, de la Centrul de zi "Nu Mă Uita", din cartierul Futok, iar 
domnilor profesori le este decontat transportul cu trenul. 

D-l Prcsina:Dacă tot discutăm despre profesori, cred că ar trebui să aducem în discuție și indicii de 
performanță, deoarece am constat, făcând parte dintr-o Comisie de evaluare în cadrul Liceului,că elevii sunt 
slab pregătiți.  

D-l Postelnicu:Într-adevăr este o problemă.Trebuie să se mențină un anumit standard, dar cu toții 
știm care sunt materialele pe care le au la dispoziție domnii profesori pentru a lucra cu acești copii. În plus, 
intervine și legislația care este restrictivă privind comportamentul dascălilor la ore, și uneori profesorilor le 
este greu să se impună, iar elevii să obțină rezultate bune. De asemenea cred că ar trebui să existe o 
colaboare între părinți și profesori, astfel încât copiii să obțină performanțe notabile, și ca atare să se 
mențină un standard cât mai ridicat la învățătură. 

D-l Prcsina:Eu nu contest faptul că domnii profesori trebuiesc susținuți în demersurile lor de 
Consiliul Local, dar consider că ar trebui să avem și niște cerințe minime. 

D-l Barna:Dacă medicii care fac naveta la Jimbolia se pot organiza, și vin cu mașinile personale, de 
ce domnii profesori nu pot proceda la fel? 

D-l Tinei:Dacă îmi permiteți, și aici mă adresez dumneavoastră în calitatea mea de membru în 
Consiliul de Administrație în cadrul Spitalului, că domnii doctori au venit să solicite banii, și li s-a 
comunicat că nu dispunem de fonduri. 

D-l Nițoi:Pe de altă parte, participarea domnilor profesori la activitățile culturale organizate de Casa 



de Cultură, este foarte slabă.Așa că, tot respectul pentru cei care merită respect, dar din păcate, sunt dascăli 
care nu ajută nici la performanțele copiilor, și nici la performanțele generale. 

D-l Meszaros:Sunt de acord cu domnul consilier, trebuie să existe calitate, și persoane competente,  
dar la rândul lor copiii trebuie să fie mai supuși. 

D-l Ciuciulete:Așa este, dar din păcate, atât la Școala Generală, cât și la Liceu, profesorii nu se 
prezintă la ore. 

D-na Csutak:În ceea ce privește Școala Generală, permiteți-mi să vă contrazic, eu am fost chiar azi, 
înainte de ședință, și la toate clasele erau veniți domnii profesori. 

D-l Tinei :Referitor la implicarea domnilor profesori, și aici vorbesc în calitate de părinte ,cel puțin 
în cazul fiicei mele de clasa a VI-a, aceștia organizează o mulțime de activități extrașcolare.Problema este 
cât de implicat ești în activitățile comunității, și să știți că inclusiv domnii profesori mai tineri sunt din ce în 
ce mai implicați în viața comunității. 

D-l Bâcă:Referitor la lucrările de canalizare, aș vrea să știu dacă s-a avut  sau se are în vedere, 
desemnarea unei comisii care să urmărească desfășurarea acestei activități? 

D-l Postelnicu: Dacă s-ar constitui o astfel de comisie,  în primul rând ar trebui să fie o comisie care 
să cunoască poziționarea vechii rețele de canalizare. Ne-am gândit să angajăm un specialist, dar până să 
demarăm întreaga procedură care trebuie urmată în astfel de cazuri, constructorul începuse deja lucrările. 

D-l Toth :Referitor la lucrările de canalizare, aș vrea să sesiz faptul că pe strada Salcâmilor apa nu 
curge pe țeavă în jos, ci  vine înapoi. 

D-l Postelnicu:După cum știți, constructorul a fost sesizat în legătură cu acest aspect, s-a deplasat la 
fața locului cu un aparat care a efectuat măsuratori, iar răspunsul pe care l-am primit a fost că că această 
situație este determinată de poziționarea în pantă a rețelei.În altă ordine de idei, fiți siguri că nu se vor plăti 
lucrările care nu sunt conforme, la fel ca în cazul Hidro Oltului. 

D-l Toth :Din câte știu eu, pe fiecare șantier, beneficiarul își desemnează o persoană care urmărește 
desfășurarea lucrărilor. 

D-l Postelnicu:În cazul de față, persoana desemnată de cei de la Aquatim este dirigintele de 
șantier.Din păcate, însă, au un singur diriginte de șantier pe o lucrare, iar această lucrare este divizată pe 
patru tronsoane de activitate, pentru a putea accelera și pentru a finaliza lucrările la termen. 

D-l Toth:A doua problemă, este cea referitoare la cartierul Locul Târgului, deoarece constructorul a 
anunțat că finalizează lucrările  în zonă și consider că ar trebui urmărit dacă țevile sunt montate înapoi sau 
nu. 

D-l Postelnicu:Am solicitat ferm să fim chemați când are loc fiecare lucrare de branșare, și orice 
amplasament se predă  doar în prezența reprezentantului Primăriei. 

D-l Gorgan:Aș vrea să vă mai spun cu ce s-a mai ocupat executivul:legat de canalizare, în data de 
23 noiembrie avem predare de amplasament  pentru străzile Gheorghe Doja, Timiș și Avram Iancu, iar 
italienii care vor lucra pe strada Ion Slavici, vor începe lucrările cât de curând. La Liceu am reabilitat 
rețeaua de încălzire, sala de sport, precum și vestiarul.La școala de pe strada Lorena am finalizat circa 75-
80% din construcția terenului de sport și  am montat coșuri de baschet. La Clarii-Vii am asfaltat 1,6 km din 
drumul care leagă șoseaua națională de localitatea în sine.Atelierul de tâmplărie funcționează în parametrii 
normali și există și câteva comenzi.În perioada următoare, urmează să asfaltăm trotuarele și să refacem 
pistele de biciclete, pe străzile Ștefan cel Mare, Calea Timișorii și Spre Est, cu precizarea că pistele sunt 
refăcute pe banii constructorului, iar trotuarele sunt reabilitate din banii Consiliului Local.  

D-l Tabeică:Aș vrea să știu când va exista o parcare în spatele fostei fabrici Ceramica? 
D-l Gorgan:Cât de curând.Vom monta inclusiv coșuri de gunoi, atât la fosta fabrică Ceramica, cât și 

la Spital. 
D-l Postelnicu:În altă ordine de idei, intenționăm să reabilităm trotuarul de la cimitir și să extindem 

parcarea din fața acestuia. 
D-na Stănchescu:Aș avea și eu o întrebare, acoperișul de la grădinița de pe strada Republicii a fost 

reabilitat? 
D-l Postelnicu:Da, a fost reabilitat. 
D-l Ciuciulete:La școala de pe strada Lorena nu există o ieșire de incendiu. 
D-l Postelnicu:Am discutat chiar iericu managerii instituțiilor. Din păcate va fi un efort financiar 

foarte  mare pentru toate instituțiile, dar suntem nevoiți să întocmimastfel de planuri și să le adaptăm cu 
ieșiri de incendiu, cu instalații de prevenire. Intenționăm să discutăm cu un specialist în domeniu care să 
întocmească un proiect, proiect ce va trebui aprobat de cei de la I.S.U. 

D-l Toth: În zona Abatorului au fost efectuate lucrări de canalizare, dar din păcate străzile sunt 
foarte scurte și înguste, și cred că ar trebui să se asfalteze. 

 
 



 
 
D-l Postelnicu:Am trimis o adresă oficială celor de la Aquatim prin care solicitam un răspuns dacă 

mai de intervenit la rețeaua de canalizare, pentru ca noi să demarăm lucrările de asfaltare în zonă.Din păcate 
răspunsul primit a fost că mai de executat lucrări în cartierul respectiv. 

D-l Prcsina:Pe strada Republicii se va interveni asupra asfaltului? 
D-l Postelnicu:Există proiectul, dar din același considerent, și anume lucrările efectuate la  rețeaua 

de canalizare, nu îl putem demara. 
D-l Nițoi:Aș dori să raportez și eu în legătură cu investiția aprobată de dumneavoastră luna trecută, 

și anume mașina de pompieri, care a ajuns acasă, dotată cu toată aparatura necesară:utilaj de descarcerare, 
două motopompe, aparate de respirat, două generatoare de current, două scări, etc. Urmează să finalizăm 
toată documentația și intenționăm să instruim câțiva pompieri în legătură cu manevrele de descarcerare. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-l Corneanu 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,  

                                                                                       Corneanu Constantin 
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