
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

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

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

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

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
D-na Csutak Barbara Matilda se alege preşedinte de şedinţă pentru  o 

perioadă de două luni. 
 
 
 

Nr.  224  din 17 decembrie 2015 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Csutak Barbara Matilda 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl 
Diel Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând referatul nr. 9475 din 10.12.2015 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia; 
 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 scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia, după cum urmează:  

- un post asistent medical generalist la Compartiment Obstetrică Ginecologie, 
poz. 40 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- un post asistent medical generalist la Compartiment Obstetrică Ginecologie, 
poz. 41 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 

- infirmieră la Compartimentul Pediatrie, poz. 34 din Statul de funcţii, , pe 
perioadă nedeterminată; 

- infirmieră la Secţia Chirurgie Generală, poz. 72 din Statul de funcţii, , pe 
perioadă nedeterminată; 

- portar, poz. 146 din Statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată; 
 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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 
 

       Nr.  225       din 17 decembrie 2015                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                               Csutak Barbara Matilda  
                                   CONTRASEMNEAZ Ă, 
                                         SECRETAR 
                                          Niţoi Ionel  

 



ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 



CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
  
 

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea Planului de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2016 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.  9822   din 14.12.2015 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane,  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 23 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999, republicată 
şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;  

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
 

Art. 1. – Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  
anul 2016, conform anexei 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 ; 
- Compartimentului  administraţie publică locală  
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 

 
 
Nr.  227 din 17 decembrie 2015                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Csutak Barbara Matilda   
    
                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
              Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 9938 din 15 decembrie 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. B – Lucrări Noi , se suplimentează punctul 7 – Reabilitare trotuar şi 

extindere parcare str. B. P. Haşdeu cu suma de 56 mii le, rezultând un Total Cap. B de 
1.303 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 3.807,42 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.  228 din  17 decembrie 2015                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                          Csutak Barbara Matilda 
 
                                                   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.  9940  din 16.12.2015 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                               240,20 
1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 
   din patrimoniul personal       030218    27,00 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit     040201  178,00  
1. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate  110202              35,20 
 
CHELTUIELI – TOTAL                     240,50 
1. Autorit ăţi publice       5102    - 50,00 
 - cheltuieli de personal     510210   - 50,00 
2. Alte servicii publice generale     5402    - 20,00 
 - cheltuieli de personal     540210   - 20,00 
3. Învăţământ       6502                 35,20 
 - cheltuieli de personal     650210     10,20 
 - bunuri şi servicii      650220     25,00 
4. Cultura, recreere şi religie     6702    - 10,00 
 - cheltuieli de personal     670210   - 10,00 
5. Asigurări şi asistenţă socială     6802    - 50,00 
 - cheltuieli de personal     680210   - 50,00 
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002               279,00 
 - bunuri şi servicii      700220              279,00 
7. Transporturi       8402                 56,00 
 - cheltuieli de capital      840270     56,00 

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.   229   din 17 decembrie 2015         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                         Csutak Barbara Matilda    

     CONTRASEMNEAZĂ, 
                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel   



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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

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

Văzând referatul nr.  9959 din  16.12.2015 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2015; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi actualizată; 
 

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

bugetul local pe anul 2015, după cum urmează:                     
   
                                                                                                  -mii lei- 

         COD       TRIM.  
                      IV 
VENITURI-TOTAL                   2,00 
1. Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi   331050     1,50       
2. Donaţii şi sponsorizări      371001     0,50 
 
CHELTUIELI-TOTAL                   2,00 
1. Sănătate        6610      0,50 
 - bunuri şi servicii      661020     0,50 
2. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7010      1,50 
 - cheltuieli de personal     701010     1,50 
  

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

 
Nr.  230    din 17 decembrie 2015                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                    Csutak Barbara Matilda 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Reabilitare trotuar şi extindere parcare pe str. B. P. Haşdeu”  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9939 din 16.12.2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia„Reabilitare trotuar şi extindere parcare pe str. B. P. Haşdeu” ; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 şi alin. 6, art. 41, art. 44 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 Proiectul tehnic pentru investiţia „Reabilitare trotuar şi extindere parcare 
pe str. B. P. Haşdeu” , întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L. 

 
Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru investiţia 

„Reabilitare trotuar şi extindere parcare pe str. B. P. Haşdeu” :  
• Categoria lucrărilor: trotuare şi parcare; 
• Lungime totală trasee amenajate: 245 m; 
• Lăţime trotuare: 1,20 m; 
• Suprafaţă parcare: 472 mp; 
• Lăţime parcare: 2,50 m; 
• Suprafaţă totală trotuare şi parcare: 767 mp; 
• Pantă transversală: - trotuare: 1,5% 

                   - parcare: 2,5%. 
• Structură rutieră: mixtă; 
• Valoarea totală: 180.000  lei (TVA inclus); 

 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

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

 
 

Nr. 231 din   17 decembrie 2015                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                               Csutak Barbara Matilda 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 



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

 
 
 

HOTĂRÂREA 
   privind aprobarea listei de investiţii pentru anul 2016 
 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
  Văzând referatul 9909/15.12.2015 al Serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investitii pentru anul 2016; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2016, conform 

ANEXEI 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; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Cetăţenilor prin presă  
 
 
 

Nr.    232   /17 decembrie 2015               PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
                                                                    Csutak Barbara Matilda 
     
        
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                     SECRETAR 
                                                     Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
  privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2016 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9692/09.12.2015 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 

prin care se propune aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2016; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, 

pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se aprobă Programul de reparaţii străzi şi trotuare pe anul 2016, după 

cum urmează : 
1. Străzi modernizate: 

- str. Republicii, str. Mihai Eminescu, str. Iuliu Maniu, str. Constantin Brâncoveanu, 
str. Ion Slavici, str. Tudor Vladimirescu (parţial), str. Gheorghe Doja, str. Dr. Victor Babeş, Calea 
Moţilor, Calea Mărăşeşti, Str. Spre Est, str. Spre Nord (doar trotuare), str. Corneliu Coposu,  str. 
Aleea Cito, str. Stefan Jager, Aleea Plopilor, Str. Vasile Lucaciu, str. Carpaţi, str. Vasile 
Alecsandri; 

2. Străzi nemodernizate 
- str. Alexandru Ioan Cuza, str. Moş Ion Roată, str. Simion Bărnuţiu, str. Constantin  

Dobrogeanu Gherea, str. Bela Bartok, str. Ciprian Porumbescu, str. Aleea Cito (parţial),  str. 
Mihail Kogălniceanu, str. Vlad Ţepeş, str. Vasile Goldiş, str. Ştefan Octavian Iosif, str. George 
Coşbuc, str. Banat, str. Gheorghe Lazăr, str. Josef Linster, str. Prieteniei, str. Nicolae Grigorescu, 
str. Crişana, str. Mureş, str. Eftimie Murgu, str. Ion Ionescu de la Brad, str. Horia, str. Cloşca, str. 
Crişan, str. Alexandru Vlahuţă, str. Costache Negruzzi,  str. Rapova, str. Emanoil Gojdu, str. 
Ecaterina Teodoroiu, str. Nicolae Bălcescu, str. Recoltei, str. Bucegi, str. Lenau, str. Gheorghe 
Adoc, str. Theodor Aman, str. Salcâmilor, str. Porumbeilor, str. Traian Grozăvescu. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală,  
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul; 
- cetăţenilor prin presă şi afişare. 

 
Nr.   233  din 17 decembrie 2015                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                               Csutak Barbara Matilda 
 
      CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel  

 
 
 



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

 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului 
Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9702 din 09 decembrie 2015 al Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi Registrul Agricol prin care se propune prelungirea valabilităţii 
Planului Urbanistic General al oraşului Jimbolia – proiect nr. 41032/010 precum şi a 
Regulamentului Local de Urbanism, până la aprobarea noului Plan Urbanistic General al 
oraşului Jimbolia; 

În baza prevederilor art. II din Legee nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din OUG nr. 
85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul;  

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 prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului 
Jimbolia – proiect nr. 41032/010 până la data de 30 decembrie 2018. 

 
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 urbanism şi amenajarea teritoriului; 
-   Cetăţenilor prin afişare şi internet. 

 
Nr. 234 din 17 decembrie 2015                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Csutak Barbara Matilda 
              
                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
           Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea amplasării unei staţii de pompare pe str. Porumbeilor – 
domeniul public, în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, LOT 4” 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 9760 din 11.12.2015 al Serviciului  Urbanism,  

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune aprobarea amplasării unei staţii de pompare 
pe str. Porumbeilor – domeniul public, în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, LOT 4”; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”c” , alin. (9), art. 45, 
art. 115 alin. (a) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă amplasarea de către S.C. MAGENTA CONSTRUCŢII 

INFRASTRUCTURA S.R.L., antreprenorul general în cadrul proiectului „Extinderea şi 
modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jimbolia, LOT 4”, a 
unei staţii de pompare pe str. Porumbeilor, domeniul public, pe spaţiul verde de la 
intersecţia str. Porumbeilor cu str. Theodor Aman. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş 

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului; 
- S.C. MAGENTA CONSTRUCŢII INFRASTRUCTURA S.R.L. 
 
 

Nr.  235 /17 decembrie  2015                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Csutak Barbara Matilda 
  
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 

 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA  
privind modificarea şi completarea art. 2 (1) al contractului de concesiune nr. 5156 
din 10.04.2007 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru 
serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8953 din 09 decembrie 2015 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi Registrul Agricol prin care se propune modificarea şi completarea contractului de 
concesiune nr. 5156 din 10.04.2007 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru 
serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia; 

În baza prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi art. 45 din Legea 
administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se modifică şi se completează, prin act adiţional, art. 2. (1) al Contractului de 

concesiune nr. 5156 din 10.04.2007 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru 
serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1)  Serviciul public de salubrizare din oraşul Jimbolia, cuprinde următoarele 
activităţi: 
    a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori; 
    b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.” 
  

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 urbanism şi amenajarea teritoriului; 
-   S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat  situat în 

Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de 421 mp, propus spre 
vânzare 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 9845/14.12.2015 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. Coste Felicia Jimbolia, str. 
Ecaterina 

Teodoroiu, nr. 
17 

 
 
 
402805 

 
 
 

4973 

 
 
 

24.11.2015 

 
 
 

D 

 
 
 

421 

 
 
 

10.210 
Locuinţă 
P+M 

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. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de 421 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 9338 din 14.12.2015  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de Coste Felicia, în calitate de proprietar al construcţiilor de 
pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 7401/27.10.2014, situat în Jimbolia, str. 
Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în suprafaţă de 421 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, pe care 
se află edificată o locuinţă P+M,  prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren 
de 421 mp cu preţul de 10.210 lei ( 5,44 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. 
SAUROCAD S.R.L, la data de 24.11.2015, la care se va adăuga TVA de 24%; 

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 Coste Felicia a suprafeţei de teren 

de 421 mp, situată în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, înscris în CF nr. 402805, nr. topo. 4973. 
Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 10.210 lei (5,44 euro/mp.) 

stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 24.11.2015, la 
care se adaugă TVA de 24%. 

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-nei Coste Felicia 
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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 vecinătatea SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, în cotă actuală de 

11055/25382 mp, propus spre vânzare 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul 9844/14.12.2015 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. 
SUMIDA 

ROMÂNIA 
S.R.L. 

Jimbolia, teren 
intravilan extins 

 
 
 
404634 

 
 
 

404634 

 
 
 

04.12.2015 

 
 
 

D 

 
 
 

11055/
25382 

 
 
 

247.100 Hală, depozit şi 
drum de acces 

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, în vecinătatea SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, în cotă actuală de 
11055/25382 mp 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 9233 din 14.12.2015  al Serviciului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului, întocmit în baza cererii înaintată de SC SUMIDA ROMÂNIA SRL, în calitate de proprietar al 
construcţiilor de pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 6645/29.09.2014, situat în 
Jimbolia, în cotă actuală de 11055/25382 mp, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, prin care se 
propune vânzarea, fără licitaţie publică, a cotei actuale de teren de 11055/25382 mp cu preţul de 247.100 
lei ( 5 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 
04.12.2015, la care se va adăuga TVA de 24%; 

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 SUMIDA ROMÂNIA SRL  a 

cotei actuale de teren de 11055/25382 mp, situată în Jimbolia, înscris în CF nr. 404634, nr. topo. 404634. 
Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 247.100 lei   (5 euro/mp.) 

stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. SAUROCAD S.R.L, la data de 04.12.2015, la 
care se adaugă TVA de 24%.. 

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 SUMIDA ROMÂNIA 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. 9781 din 13.10.2015 al Serviciului urbanism, amenajare 

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

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

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

a) Prima înregistrare în cartea funciară: 
1. 69 drumuri de exploatare, situate în extravilanul oraşului Jimbolia, 

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
2. 13 drumuri comunale, situate în extravilanul oraşului Jimbolia, conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art. 2.  – Se atestă apartenenţa la domeniul public al oraşului Jimbolia a imobilelor 

prevăzute 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 trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată a creanţelor fiscale a 
unui număr de 60 de debitori, declaraţi în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9733 din 2015 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată  a creanţelor 
fiscale a unui număr de 60 de debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 

Ţinând cont de prevederile art. 176 din OG. nr. 92/2003; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9)  şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din evidenţa curentă în evidenţă separată, a  
creanţelor fiscale în valoare totală de 46.370 lei, a unui număr de 60 de debitori, declaraţi 
în stare de insolvabilitate, conform anexei 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; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
de completare a art. 19 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 
21.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul ora şului Jimbolia 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9175  din  18.11.2015 al serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 
21.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor 
comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul ora şului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile O.G nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piatam, republicată şi actualizată; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 7 şi 19, art. 45 şi art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – După litera „d” a art. 19 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 

21.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor 
comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul ora şului Jimbolia  se introduce litera „e” cu 
următorul cuprins:  
„e) desfășurarea activității de comerț, alimentatie publică și prestării servicii, fără a deține 
acord pentru ocuparea domeniului public se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, 
pentru persoanele fizice și juridice.”  
 

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

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  9913  din 15.12.2015  al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin  

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE  

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

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

• în litigiul cu reclamanta SC Cristea Art SRL, dosarul nr. 28451/325/2015, aflat pe rolul 
Judecătoriei Timişoara,  atât în primă instanţă cât şi în căi de atac, cu dreptul de a propune 
şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii;  
Art. 2.  – Preţul total al contractului (onorariul avocaţial) va fi de 3.000 lei, sumă prevăzută 

în  
bugetul local, capitolul 51.01.03  – Autorităţi publice. 
 Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele şi pentru 
Oraşul Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractul de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
juridică. . 

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

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

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de 
evaluare şi selecţionare pentru a beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum 
şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2016 
 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 9797 din 11.12.2015 al Serviciului Public de Asistenţă Socială prin care se 

propune aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de evaluare şi 
selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei 
acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2016; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi 
ale HG nr. 1153 din 2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998; 

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 lista cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către Comisia de evaluare şi 

selecţionare pentru a beneficia  de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei 
acordate pentru fiecare unitate de asistenţă socială în anul 2016, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-nul Postelnicu Darius Adrian, pentru a 
semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, convenţia pentru acordarea de 
servicii de asistenţă socială, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

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

Internaţionale, Relaţii Publice  
- Serviciului Public de Asistenţă Socială 

 
Nr. 245 din 17 decembrie 2015                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                   Csutak Barbara Matilda   
  
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ       
           SECRETAR, 

    Niţoi Ionel  
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
de aprobare a metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru agenții 
economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de 
alimentație publică, pe raza orașului Jimbolia 
 
 
 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9924  din  16.12.2015 al serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru 
agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de 
alimentație publică, pe raza orașului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile O.G nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piaţă, republicată şi actualizată; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 7 şi 19, 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 metodologia de eliberare a acordului de funcționare pentru agenții 

economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de alimentație 
publică, pe raza orașului Jimbolia, prevăzută 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 buget, contabilitate; 
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
 
 

Nr.  246     din 17 decembrie 2015                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                     Csutak Barbara Matilda 
       

 
CONTRASEMNEAZ Ă, 

                          SECRETAR, 
                                                   Niţoi Ionel                 
         

 
 
 
 



 
 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 17 decembrie 2015 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-na Csutak Barbara Matilda. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar şi d-l Niţoi Ionel - 

secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 427 din 11.11.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
      

1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la Primăria oraşului 
Jimbolia, pentru anul 2016. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții pentru anul 2015 din bugetul local. 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015. 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico economici pentru 
investiţia „Reabilitare trotuar şi extindere parcare, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţată din bugetul local pentru anul 
2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare în oraşul Jimbolia 
pe anul 2016. 

10. Proiect de hotărârea privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului 
Jimbolia. 

11. Proiect de hotărâre privind amplasarea unei staţii de pompare pe str. Porumbeilor, în cadrul 
proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Jimbolia”. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de concesiune încheiat cu SC 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului 
Jimbolia. 

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat  situat în 
Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, propus spre vânzare. 

14. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat, situat în 
Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17. 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat  de către 
SUMIDA ROMÂNIA S.R.L, situat în Jimbolia, din CF nr. 404634, propus spre vânzare. 

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului concesionat de către 
SUMIDA ROMÂNIA S.R.L , situat în Jimbolia, CF 404634.  

17. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru a unele imobile din oraşul Jimbolia. 
18. Proiect de hotărâre privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a creanţelor fiscale a 

unui număr de 60 debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 



19. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr.25/21.02.2013 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale şi a 
serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului Jimbolia. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Jimbolia pentru anul şcolar 
2016-2017. 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile nominalizate de către 
Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform Legii nr. 34/1998, 
precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă social. 

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

 
PLUS LA ORDINEA DE ZI 

1. Proiect de hotărâre de aprobare a metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru 
agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, inclusiv cele de 
alimentație publică, pe raza orașului Jimbolia. 

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 224 din 17 decembrie 2015 preşedinte de şedinţă 

este d-na Csutak Barbara Matilda. 
D-na Csutak supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 19 noiembrie 2015 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-na Csutak supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 26 noiembrie 2015 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-na Csutak supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-Csutak supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-na Csutak prezintă referatul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante la 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 225 
 

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

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 226  
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la 
Primăria oraşului Jimbolia, pentru 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Kasa – dacă am putea avea parte de o informare privind activitatea personalului din primărie. 

Care sunt birourile în care se consideră că sunt puţini angajaţi? În general, dacă sunt probleme. 
D-l Postelnicu – sunt probleme la ITL şi la SPAS unde avem posturi vacante, unde atribuţiile şi 

răspunderile cresc de la zi la zi. Salariile sunt mici. La fel şi la Serviciul Urbanism unde ne dorim mai 
mulţi oameni pentru a putea merge mai mult pe teren, dar cu un salar de 800-900 lei nu vine nimeni. 

D-l Niţoi – organigrama este destul de echilibrată, statul de funcţii este potrivit şi în unele sectoare 
sunt mai puţini, în altele mai mulţi, dar am dat concurs de 2 ori şi nu a luat nimeni nota 5. Au fost 6 
oameni înscrişi la concurs pentru un post la ITL şi nu a luat nimeni notă de trecere. Recent am avut 
concurs la Serviciul Urbanism, s-a înscris cineva şi nu a mai venit la concurs. 

D-l Prcsina – nu discutăm evoluţia salariului din primărie. Întrebarea mea este dacă cei care 
lucrează la proiectele finanţate din fonduri europene beneficiază de un anumit procent sau de o anumită 
sumă fixă pe baza proiectului aprobat? Am informaţia că la alte primării dau un procent de 50-60%.  

D-l Postelnicu – funcţiile contractuale pot beneficia, dar la Jimbolia majoritatea sunt funcţii 
publice. 

D-l Meszaros -  angajaţii trebuie să aibă conştiinţa de angajat. Conştiinţa trebuie să fie pentru locul 
de muncă nu pentru bani. 

D-l Prcsina – dar trebuie să-şi dezvolte familia. 
D-l Postelnicu – aveţi amândoi dreptate. Dacă te-ai angajat ai fost de acord cu salariul, dar la ora 

16.30 lăsăm pixul pe birou şi am plecat. Cei care lucrează la proiecte lucrează şi până la orele 20-22. Nu în 
fiecare zi, dar sunt anumite termene care trebuie respectate. 

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

HOTĂRÂREA NR. 227 
 

D-na Csutak 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 – este vorba despre investiţia de la cimitir, reabilitare trotuar şi parcare, a trebuit să 

suplimentăm ca să putem termina lucrarea. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 228 
 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 229 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice finan ţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 

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



adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 230 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico 
economici pentru investiţia „Reabilitare trotuar şi extindere parcare, str. Bogdan Petriceicu 
Haşdeu”. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 231 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii finan ţată din bugetul 
local pentru 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Prcsina -  mă refer la lucrări în continuare, reabilitare căi de acces şi drumuri în oraşul 

Jimbolia, prevederi 50 mii lei şi modernizare străzi în localitatea Clarii Vii, prevederi 1000 mii lei. Mi se 
pare că sunt prea puţini bani pentru reabilitare drumuri în Jimbolia.  

D-l Postelnicu - la lucrări de reparaţii suma estimată este mică, pentru că urmează să vedem de ce 
vom dispune la reparaţii. Cu siguranţă sumele vor fi mai mari pentru că trebuie să intervenim şi pe 
tronsoanele unde se termină canalizarea. În Clarii Vii avem un contract semnat cu Ministerul Dezvoltării 
pe sumele respective şi noi trebuie să le prevedem în buget şi în lista de investiţii, indiferent de sursă. 

D-l Toth – ce s-a executat până acum la sala de sport din centru? Ce lucrări s-au făcut? 
D-l Postelnicu – s-a lucrat la acoperiş. 
D-l Toth – anul viitor ce s-a prevăzut să se facă? 
D-l Postelnicu – tribune, vestiare, tartan. 
D-l Toth – la sala de sport ar trebui refăcute băile. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 232 

 
D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea Programului de reparaţii străzi şi trotuare 

în oraşul 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 favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Prcsina – în fiecare lună decembrie se propune un proiect de hotărâre privind aprobarea 

planului de reparaţii străzi şi trotuare. De fapt este o intenţie a ceea ce se vrea să se facă. Şi anul trecut am 
întrebat dacă avem şi un calendar pentru acest plan de reparaţii? Acesta nu este un plan de reperaţii, este 
doar o listă. 

D-l Postelnicu – avem trei căi de finanţare: bugetul local, bugetul de stat şi fonduri europene. 
Dacă scoatem o lucrare mai amplă pe SEAP nu ştim când se termină procedura, nu ştim când ne putem 
apuca de lucru şi nu ştim când terminăm. Dacă am putea atribui direct aceste lucrări am putea face un 
calendar. 

D-l Prcsina – cetăţenii întreabă, vor să ştie. Mai bine nu punem toate străzile. Informaţia pleacă la 
cetăţean şi acesta va aştepta aceste lucrări. Pe cetăţeni nu îi interesează procedura, ei vor străzi asfaltate, 
curate. Toţi răspundem în faţa cetăţenilor, suntem aleşi de ei. 

D-l Toth – cetăţeanul nu îşi betonează curtea până nu trage apa. Trebuie să înţeleagă toată lumea. 



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

HOTĂRÂREA NR. 233 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind prelungirea valabilit ăţii Planului Urbanistic General 
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-l Niţoi – am fost salvaţi de o ordonanţă de urgenţă, care ne-a dat posibilitatea ca încă 2 ani să 

utilizăm PUG-ul actual până la finalizarea celui nou, care este în lucru. 
D-l Kasa – cu privire la PUG sunt în dilema mare. Dacă ţineţi minte, am tot spus ce aveam pe 

suflet şi anume în legătură cu semnul de intrare în oraş dinspre Comloş. Primăria mi-a vândut teren 
intravilan, care a avut preţ de intravilan, dar eu sunt tratat ca extravilan de autorităţi. La nimeni nu-i 
convine să dea bani pe ceva, să ţi se spună ca e intravilan, şi când vrei să faci ceva să ţi se spună că eşti 
extravilan. De 4 ani aştept să se rezolve, să devină intravilan şi nu se întâmplă nimic. Întotdeauna apare un 
element nou care te pune în aşteptare. Foarte multe proiecte în Jimbolia sunt în aşteptare. Este o intersecţie 
de unde ies multe utilaje şi camioane de pe drumul primăriei, iar pe drumul national vin maşini cu viteză. 
Au fost 4 accidente deja, se poate întâmpla un accident grav în care să se piardă vieţi. 

D-l Postelnicu – am solicitat instalarea unor sensuri giratorii în intersecţiile unde sunt accidente, 
chiar soldate cu morţi, au răspuns că statistic nu stă în faţa investiţiilor lor. 

D-l Kasa – măcar o reducere de viteză, dacă nu se pot muta totemurile de la intrările în oraş. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 234 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind amplasarea unei staţii de pompare pe str. 
Porumbeilor, în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşul Jimbolia”. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – solicitarea vine din partea AQUATIM pentru proiectul cu canalizarea, au nevoie 

de aceste staţii de pompare. 
D-l Prcsina – în cerere se solicită amplasament pentru staţie pe strada Porumbeilor, dar pe o 

planşă apare strada E. Bartzer. Până la urma de care stradă este vorba? 
D-l Gorgan – în cadrul proiectului au trecut greşit str. Porumbeilor ca fiind str. E. Bartzer. Şi str. 

Salcâmilor apare ca fiind Aleea Cito. A fost o eroare de proiectare. 
D-l Niţoi – să le solicităm să facă modificările, să coincidă situaţia din acte cu cea de pe teren. 
D-l Postelnicu – aşa a fost licitat proiectul, aşa este făcută toată documentaţia. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 235 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea şi completarea contractului de 
concesiune încheiat cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru serviciile de salubrizare 
efectuate 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere 



(d-l Ciofiac) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 236 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat  situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, 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 Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 237 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 
concesionat, situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 238 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat  de către SUMIDA ROMÂNIA S.R.L, situat în Jimbolia, din C F nr. 404634, 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 Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 239 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 
concesionat de către SUMIDA ROMÂNIA S.R.L , situat în Jimbolia, CF 4 04634. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 240 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru a 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 Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 241 
 



D-na Csutak prezintă referatul privind trecerea din evidenţa curentă în evidenţa separată a 
creanţelor fiscale a unui număr de 60 debitori declaraţi în stare de insolvabilitate. 

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

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 242 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind completarea Hotărârii Consiliului Local Jimbolia 
nr.25/21.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor 
comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul 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-l Meszaros – în ultimul timp sunt multe persoane care vând în stradă. Ar trebui să restructurăm 

acest lucru. E imposibil să treci pe acolo. 
D-l Postelnicu – sâmbata sunt foarte mulţi comercianţi, nu încap toţi în piaţă. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 243 
 

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

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
D-l Postelnicu – este vorba de o acţiune legată de proiectul cu reabilitarea Ambulatoriului din 

cadrul spitalului.  
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere 

(d-l Prcsina) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 244 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobarea listei cu asociaţiile şi fundaţiile 
nominalizate de către Comisia de evaluare şi selecţionare pentru a beneficia de subvenţii conform 
Legii nr. 34/1998, precum şi nivelul subvenţiei acordate pentru fiecare unitate de asistenţă social. 

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 Toth – aş vrea doar ca în momentul în care se face bugetul să se aibe în vedere suplimentarea 

acestei sume. Această fundaţie face o treabă foarte bună şi are neoie de un ajutor mai mare. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 245 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind aprobare a metodologiei de eliberare a acordului de 
funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, 
inclusiv cele de alimentație publică, pe raza orașului 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 Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 246 

 
Se trece la probleme al ecomisiilor de specialitate: 
D-na  Ferescu – reţinerile inspectoratului de a aviza reţeaua şcolară pentru anul 2016-2017 sunt 

legate de grupa Gradiniţei de la Clarii Vii, unde sunt înscrişi 4 copii. Costurile sunt mari raportate la 
numărul de copii. Şi o altă problemă este funcţionarea claselor cu un număr mai mic de elevi decât cel 
prevăzut de lege. Cu această problemă se confruntă atât Şcoala Generală cât şi Liceul Tehnologic, după 
cum se poate vedea din adresele pe care le-aţi avut la mape. Noi trebuie să votăm sau nu susţinerea 
financiară a acestor instituţii, în sensul că suntem de acord ca aceste clase să funcţioneze sub normative. 

D-l Csutak supune la vot asigurarea finanţării necesare funcţionării claselor sub media prevăzută 
de lege în anul şcolar 2016-2017, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la probleme ale Primăriei  
D-l Niţoi – conform adresei de la prefectură nr. 14090 din 14.12.2015 fiecare consilier local, 

precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 
grija secretarului. Acest lucru este prevăzut în art. 51 alin 4 din Legea 215/2001. În aceeaşi ordine de idei, 
art. 50 alin. 3 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali prevede: „Comisiile de specialitate sunt 
obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului 
comunei sau oraşului”. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Csutak 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,  
  Csutak Barbara Matilda 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
 


