
RAPORTUL primarului pe anul 2010
În şedinţa Consiliului local Jimbolia din data 28
aprilie 2011 a fost aprobat Raportul primarului
asupra stării generale, economice, sociale, cultural -
sportive şi administrative a oraşului Jimbolia în anul
2010, din care vă prezentăm selecţiuni. Raportul
este publicat integral pe www.jimbolia.ro
INDUSTRIA
Cele mai mari firme industriale ale oraşului sunt: SU-
MIDA ROMÂNIA (fosta VOGT ROMANIA – compo-
nente electronice), RICHARD HALM TEHNOLOGIE–
pompe hidraulice, FAULHABER – micromotoare,
KABEL SYSTEME-HATZFELD – cabluri pentru sis-
teme audio şi video, CRH ROMÂNIA– subansamble
auto.
La 30.06. 2009, în oraşul Jimbolia au fost înregistrate
un număr de 483 de firme ( societăţi comerciale, per-
soane fizice, asociaţii familiale, organizaţii non profit),
cu o cifră de afaceri de 436.989.898 mii lei, aşa cum
reiese din bilanţurile depuse la Administraţia Finanţelor
Publice Jimbolia. Cea mai mare cifră de afaceri de
371.221.517 mii lei a înregistrat-o CRH ROMÂNIA, în
cadrul firmei lucrând un număr de 595 de angajaţi, pon-
derea în cifra de afaceri de la nivelul oraşului fiind de
84%. O altă mare societate este SUMIDA ROMÂNIA
cu o cifră de afaceri de 25.350.500 lei şi un număr de
angajaţi de 1045 în toate cele patru puncte de lucru,
cu o pondere în cifra de afaceri de aproximativ 6%,
firma lucrând în sistem lohn, diferenta de 10% fiind îm-
partită între celelalte 480 de firme.
Agenţii economici au utilizat un numãr de 2724 per-
soane.
Forţa de muncă ocupată în alte sectoare de activitate,
şi anume servicii publice (administraţie, finanţe, bănci,
sănătate, învăţământ, poliţie, etc. este de 728 per-
soane.La sfârşitul anului 2010 au fost înregistraţi un
număr de 150 şomeri, din care 72 femei şi 78 de băr-
baţi cu o pondere a şomerilor faţă de populatia stabilă
activă (la 01.01.2010 era de 7773 persoane), vârsta (
18-62 ani) de 1,9%, faţă de 3,5 la 01.01.2009. In cur-
sul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 16 noi
dosare care s-au adăugat la cele 65 de dosare exis-
tente în plată pentru familiile care au beneficiat de aju-
tor social, conform Legii 416/200.

Comerţ şi prestări servicii
Reţeaua comercialã a oraşului Jimbolia cuprinde
138 societăţi comerciale având
urmãtoarele domenii de specializare:
- 52 cu profil alimentar, nealimentar şi mixt
- 8 cu profil de alimentaţie publicã
- 78 cu profil de prestări servicii.
Cele 68 de societăţi de prestări servicii către popu-
laţie funcţionează în domeniul întreţinere şi reparaţii
auto, instalaţii sanitare, obiecte de uz casnic, croito-
rie, stomatologie, asigurări, tâmplarie, etc.
Referitor la activitatea hotelierã din Jimbolia,
aceasta cuprinde 3 hoteluri din care:
Hotelul Santa Maria - (trei stele), oferă 16 camere,
Restaurantul şi hotelul Milano Classic – oferă spre
cazare 15 camere şi Pensiunea Eden.

AGRICULTURA
Jimbolia are o suprafaţă agricolă de 9749 ha, din
care 8990 ha arabil.Din această suprafaţa, 6361 ha
de teren arabil sunt proprietate privată a per-
soanelor fizice, 2430 ha sunt proprietate privată a
societăţilor agricole.Numărul titlurilor de proprietate
au fost eliberate în proprorţie de 99,8%.
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JIMBOLIA ELECTRONIC MUSIC
FESTIVAL 2011

Sâmbătă 14 mai, ora 20:00.
Locaţia: Expo-Ripensis (drumul spre vamă)
Preţ bilet 20 lei



BGS - DIVIZIA DE SECURITATE în Jimbolia
Primăria Jimbolia şi Poliţia orăşenească sprijină ideea venirii în Jimbolia a companiei BGS – Divizia de
Securitate, pentru a oferi un plus de siguranţă cetăţenilor, firmelor şi instituţiilor publice. Aceasta s-ar con-
cretiza prin prezenţa non-stop în Jimbolia a unor echipaje mobile, pregătite să intervină la nevoie.
Compania BGS – Divizia de Securitate vă prezintă oferta lor pentru familii şi firme, inclusiv posibilitatea de
montare de sisteme antiefracţie, antiincendiu şi de supraveghere video.
Prezenţa BGS la Jimbolia este, însă, posibilă doar dacă vor exista solicitări, alături de Primărie, şi din partea
unor firme şi persoane private dispuse să achite un abonament lunar.
Pentru amănunte suplimentare şi pentru exprimarea opţiunii de abonare la serviciile BGS, cei interesaţi se pot
adresa la datele de contact menţionate mai jos, până în data de 10 iunie 2011.
BGS Divizia de Securitate va fi prezentă şi în Jimbolia şi îţi poate păzi casa cu 129 RON+TVA/lună sau
apartamentul cu 79 RON+TVA/lună...la fel şi firma!
Echipajele noastre de intervenţie vor patrula zilnic şi vor asigura protecţia şi securitatea clienţilor noştri. Aces-
tea vor reacţiona la apel profesional, în interval de câteva minute.
De asemenea, avem şi echipe tehnice specializate, care montează sisteme de antiefracţie, antiincendiu şi de
supraveghere video.
Pentru informaţii suplimentare:

BGS Divizia de Securitate Primăria Jimbolia
Tiberiu Damian Marian Rotaru
Dir. Adj.Vanzari Şef Serviciu
0758.062.291 0256-360770
tiberiu.damian@bgs.ro secretariat@jimbolia.ro
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Pe teritorul oraşului nostru funcţionează SC Agricola San Giorgio SRL care a exploatat în anul 2010
o suprafaţă de 1829 ha. Este lăudabil faptul că în cursul anului 2010 , conducerea unităţii a găsit soluţii pen-
tru a practica o tehnologie superioară, cu utilaje moderne şi performante, realizănd producţii foarte bune pe
suprafeţele cultivate.

Producţii foarte bune a obţinut şi SC Abelda SRL, care a exploatat în anul agricol 2009-2010 pe raza
localităţii Jimbolia suprafaţa de 952 ha.

Totodată aceste două societăţi , în cursul anului 2010 , au asigurat pentru deţinătorii individuali de
terenuri agricole, diferite sortimente de seminţe , îngrăşeminte, ierbicide şi alte substanţe necesare pentru în-
treţinerea culturilor şi au efectuat diverse lucrări agricole către micii producătorii din localitate.
În anul 2010, pe lângă cele două societăţi agricole menţionate mai sus, au mai lucrat teren S.A. Ceres 124
ha, SC Tehnoland - 480 ha, SC Zappe and Soan - 72 ha, SC Seviagro SRL - 189 ha, SC Logismo SRL - 127
ha, SC Agro Prest SRL - 112 ha, SC Rent Agro SRL - 166 ha, SC Vest Land Company SRL - 1171 ha, SC
Inter Tehno Farm - 104 ha.
SC Agri Ellen SRL a livrat în decursul anului 2010 peste16000 capete porcine.
SC Faust Florea – Usturoi SRL în anul 2010 au crescut peste 100 capete porcine şi 23000 pui de carne în
mai multe serii.
Tot în anul 2010 au funcţionat două ferme de porcine aparţinând SC Smithfield Ferme SRL, care livrează
peste 25 000 capete pe serie.
Creşterea interesului pentru agricultură în localitatea noastră este demonstrată şi de faptul că în cursul anu-
lui trecut a sporit parcul de tractoare şi maşini agricole.
Situaţia parcului de tractoare şi maşini agricole la data de 31.12.2010 în localitatea Jimbolia a fost urmă-
toarea:
Tractoare 110 buc. din care 15 din import, Semănători păioase 32 buc, Semănători prăşitoare 30 buc,
Combine păioase 21 buc din care 21 din import, Combine pentru porumb 15 buc, Remorci tractor
83 buc, Grape cu discuri 35 buc, Pluguri 75 buc, Combinatoare 18 buc, Cultivatoare 39 buc, Maşini pentru
erbicidat 18 buc, Prese pentru balotat 9 buc.Culturile de bază în anul 2010 au fost grâul şi porumbul, la care
s-au obţinut producţii foarte bune. Preţul la cereale în anul 2010 a fost cel mai ridicat din ultimii 6-7 ani.
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Să comunici o atitudine, să ştii ce înseamnă profesionalismul,să fii prompt, să dai dovadă de seriozitate, de
onestitate, să găseşti echilibrul dintre forţa fizică şi cea psihică, să ştii să apreciezi viaţa cu adevărat. Aceasta
este Definiţia Siguranţeiaşa cum o înţelegem noi, cei de la BGS - Divizia de Securitate
şi Divizia Medicală !
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Jimbolia are în prezent 303 ha de păşune, din care 200
ha se foloseşte efectiv ca păşune iar diferenţa de teren
este închiriată prin licitaţie la particulari. Aceste
suprafeţe de păşune au fost concesionate crescătorilor
de animale, care beneficiază şi de subvenţia pe
suprafaţă. Suma încasată pentru aceste terenuri este
de 14100 lei.
Odată ce păşunea a fost concesionată crescătorilor de
animale, au dispărut problemele cu persoanele care nu
declarau toate animalele şi încercau să plătească mai
puţin. Numărul bovinelor a scăzut cu peste 50% faţă
de anii anteriori , deoarece foştii proprietari au îm-
bătrânit iar tineretul nu are atracţie faţă de animale.
Consider că se impune să acţionăm prin toate mi-
jloacele de care dispunem, să atragem investitori
străini şi autohtoni pentru ca produsele agricole ce se
realizează pe teritorul localităţii noastre să fie prelu-
crate aici şi în acest timp să fie eliminate verigile inter-
mediare de valorificare.
BUGET
În anul 2010 s-au realizat, la bugetul local, încasări în
sumă totală de 18.154.161 lei, în proporţie de 79.57 %
faţă de prevederile bugetare aprobate.
Nerealizările cele mai mari se înregistrează la veniturile
din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat,
adică 7,04%. Sumele defalcate din TVA alocate pentru
finanţarea cheltuielilor de personal pentru învăţămân-
tul preuniversitar de stat, au fost în valoare de
4.669.932 lei .
Sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor pentru
asistenţă socială, au fost în valoare de 867.479 lei, mai
mici cu 87.521 lei fată de anul 2009.
În anul 2010, s-au alocat sume defalcate din TVA pen-
tru echilibrarea bugetelor locale, în valoare de 538.000
lei şi sume defalcate din TVA pentru programul de dez-
voltare a infrastructurii din spaţiul rural, în valoare de
420.000 lei.
Din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, s-a alo-
cat suma de 500.000 lei pentru finanţarea reparaţiilor
capitale la Spitalul Dr. Karl Diel din Jimbolia.
În anul 2010, s-au acordat subvenţii pentru finanţarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi căr-
buni, în sumă de 105.846 lei, sprijin financiar pentru
constituirea familiei, în sumă de 25.988 lei, subvenţii
pentru acordarea trusoului pentru nou – născuţi, în
sumă de 14.550 lei.
Pe parcursul anului 2010, în urma derulării proiectelor
cu finanţare europeană, s-a primit suma de 783.688 lei
din Fondul European de Dezvoltare Regională.
La partea de cheltuieli, plăţile efectuate din bugetul
local au fost în sumă de 18.107.735 lei, cu 2.042.197
lei mai mici decât în anul 2009, rămânând un exce-
dent de 46.426 lei, la sfârşitul anului 2010. Procentul de
realizare fiind de 79,37 % faţă de prevederile bugetare
aprobate.

Scăderea cea mai mare a cheltuielilor, provine de la
dimiuarea cu 25% a salariilor angajaţilor din instituţi-
ile publice, ceea ce reprezintă 1.014.556 lei.
Structurate pe titluri de cheltuieli, plăţile s-au efectuat
după cum urmează:
- cheltuieli de personal 7.184.481 lei
- bunuri şi servicii 4.187.040 lei
- dobânzi aferente datoriei publice interne 336.102 lei
- transferuri între unităţi 526.200 lei
- programe Phare 1.159.366 lei
- alte transferuri curente interne 174.668 lei
- programe din Fondul European de Dezvoltare
1.077.819 lei
- ajutoare sociale în numerar 397.602 lei
- burse 23.785 lei
- cheltuieli de capital 2.045.672 lei
- rambursări de credite interne 995.000 lei
Detalierea funcţională privind plăţile efectuate în anul
2010, din bugetul local, este următoarea:
- Autorităţi executive 2.405.628 lei
- Serviciul public de evidenţă a persoanelor
198.285 lei
- Serviciul public de pompieri 339.440 lei
- Învăţământ preşcolar 789.386 lei
- Învăţământ primar 974.817 lei
- Învăţământ secundar inferior 1.297.677 lei
- Învăţământ secundar superior 1.989.070 lei
- Învăţământ profesional 622.115 lei
- Spital 500.000 lei
- Biblioteci publice 142.252 lei
- Muzee 100.654 lei
- Casa de cultura 290.164 lei
- Sport 691.630 lei
- Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi
661.559 lei
- Cămin pentru persoane vârstnice 1.077.819 lei
- Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
749.037 lei
- Ajutoare sociale 390.066 lei
- Centrul de zi “Nu mă uita” 212.797 lei
- Locuinţe 178.568 lei
- Alimentare cu apă 999.363 lei
- Iluminat public 302.754 lei
-Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor
şi dezvoltării comunale 1.657.302 lei
- Salubritate şi gestiunea deşeurilor 100.792 lei
- Canalizare 50.155 lei
- Străzi 991.604 lei
- Transport şcolar 58.841 lei
Referitor la veniturile încasate în afara bugetului local,
acestea s-au realizat în sumă totală de 2.271.618 lei,
provenind de la alte administraţii, pentru finanţarea
proiectului „CB Media”, a cărui cheltuială s-a ridicat la
suma de 132.638 lei, pentru proiectul “Înfiinţare parc în
oraşul Jimbolia”, a cărui cheltuială a fost în sumă de
694.803 lei şi pentru proiectul “Reabilitarea sistemului
de alimentare cu apă în oraşul Jimbolia”, cheltuindu-se
suma de 1.370.590 lei. (continuare în pagina 4 )
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De asemenea, pentru finalizarea investiţiei “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Jimbolia”,
s-a utilizat şi suma de 4.653.789 lei, care provine din creditul angajat de instituţia noastră în anul 2010.
În ceea ce priveşte finanţarea instituţiilor publice din venituri proprii, încasările realizate în anul 2010 sunt în
sumă de 5.711.960 lei, fiind formate din venituri din proprietate – 21.200 lei, taxe şi alte venituri din învăţământ
– 153.019 lei, venituri din sănătate – 3.414.745 lei contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate – 492.265
lei, încasări din taxe de piaţă – 83.382 lei, venituri din taxe stabilite la cimitir – 41.447 lei, încasări la copiat
acte – 5.372 lei, subvenţii pentru instituţii publice – 1.450.000 lei şi sume primite din Fondul European de
Garantare Agricolă – 50.530 lei.
La partea de cheltuieli, fondurile au fost utilizate pentru finanţarea învăţământului preşcolar şi postliceal –
120.446 lei, sănătate – 3.452.400 lei, asistenţă acordată persoanelor în vârstă – 1.411.415 lei, cheltuieli în
domeniul agriculturii – 24.018 lei, activitatea “Piaţa” – 47.781 lei şi pentru activităţile “Copiat acte” – 19.099
lei şi “Cimitir” – 65.622 lei.
La finele anului 2010 a rezultat un excedent de 571.179 lei, care va fi utilizat, în anul 2011, cu aceeaşi desti-
naţie. Trebuie făcută menţiunea că, începând cu luna august a anului 2010, Oraşul Jimbolia a preluat Spitalul
Dr. Karl Diel din Jimbolia, activitatea financiară a acestei instituţii fiind cuprinsă în raportare doar pentru pe-
rioada în care Spitalul a devenit instituţie de subordonare locală, respectiv august – decembrie 2010.
Prezentarea Raportului va continua în ediţiile viitoare ale Bultinului Informativ.

Primarul oraşului Jimbolia
Kaba Gábor

********************************

Jimbolianca Estera Dobre, vicecampioană europeană la lupte libere
Sportiva Estera Dobre (categoria 51 de kilograme) a obţinut în data de 31 martie, medalia de
bronz în proba de lupte libere din cadrul Campionatelor Europene ce s-au desăşurat la Dort-
mund (Germania)
Estera a fost învinsă, după o rundă suplimentară, de ucraineanca Iulia Blahinia, campioană mondială şi
europeană en-titre.
Noi, în numele jimbolienilor, o felicităm călduros pe Estera pentru medalia obţinută, dar şi pe antrenorul
jimbolian Cornel Dobârcău, care a descoperit-o şi i-a asigurat pregătirea de bază care i-a permis apoi as-
censiunea. Estera se pregăteşte acum pentru participarea la Campionatul Mondial.

********************************
Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe similare acestora, precum şi
amenzile pentru anul fiscal 2012
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, art.
2 şi art. 3, lit. e, Primaria Jimbolia a afişat la sediu, în data de 19 aprilie 2011, Anexa cu valorile impoz-
abile, impozitele şi taxele locale, alte taxe similare acestora, precum şi amenzile pentru anul fiscal 2012.
Această Anexă poate fi consultată şi pe pagina de internet a primăriei:
http://www.jimbolia.ro/index.php/dezbateri-publice/40-dezbateri-publice-2011/258-dezbatere-publica-
impozitele-si-taxele-locale-2012 .
Dezbaterea publică pe acaestă temă va avea loc în data de 17.05.2011, ora 14,00 , în sala de şedinţe
a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.

PRIMĂRIA JIMBOLIA
se găseşte pe

INTERNET
www.jimbolia.ro

e-mail: secretariat@jimbolia.ro
primar@jimbolia.ro

Coordonator: Marian Rotaru
Tehnoredactare: Daniel Gorgan
Tipar: Centrul Informaţional PAPI - Jimbolia


