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Capitolul 4
Auditul administrativ
4.1. Structura administrației locale a orașului Jimbolia
Administraţia publică din România se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi
al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Administrația publică locală a orașului Jimbolia este formată din:
-

Autoritatea deliberativă, reprezentată prin Consiliul local;

-

Autoritatea executivă, reprezentată de Primărie, cu structura sa funcțională;

-

Organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, aflate în
subordinea Primăriei.

Structura organizatorică a administraţiilor publice locale reprezintă formalizarea şi repartizarea
misiunilor şi funcţiilor între diferite subansamble (Servicii, Compartimente etc.) definite pe baza legii, cu
ocazia constituirii lor, precum şi relaţiile stabilite între subansamblele în cauză. Organigrama este
reprezentarea vizuală a structurii organizatorice.
Consiliul local al orașului Jimbolia, organ deliberativ, este compus din 17 consilieri aleşi prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. În conformitate cu legea, Consiliul local are iniţiativă şi
hotărăşte în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa
altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercită următoarele categorii
de atribuţii principale:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al oraşului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
Activitatea Consiliul local al orașului Jimbolia se desfășoară în ședințe în plen și în cele 4 comisii de
specialitate : Comisia pentru activităţi economico-financiare ; Comisia pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură; Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, culte,
activităţi social-culturale, tineret şi sport; Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi
protecţia copilului.
Primăria este o structură funcţională cu caracter executiv, cu activitate permanentă, formată din primar,
viceprimar și secretar, care, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, duce la îndeplinire
hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii
locale. Misiunea sau scopul Primăriei constau, deci, în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în
interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.
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În administraţia publică locală, primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful
administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe
care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale,
în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea
devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate
persoanelor interesate, după caz.
În calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în
condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlaltor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate
prin aparatul de specialitate.
Primarul este răspunzător de asigurarea ordinii publice şi liniştii locuitorilor, prin intermediul poliţiei,
jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă
solicitărilor sale, în condiţiile legii. În acest sens, el va lua măsuri de interzicere sau de suspendare a
spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori
atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică.
În orașul Jimbolia, ca de altfel în toată România, administraţia publică este organizată şi funcţionează
potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările
ulterioare, şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al orașului Jimbolia privind aprobarea
organigramei şi a numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Orașul Jimbolia are un
primar şi un viceprimar, care ocupă funcții de demnitate publică și sunt aleşi în condiţiile legii, pe o
perioadă de 4 ani. La acestea se adaugă un post de funcționar public (Secretarul primăriei), și un post
contractual de consilier, la cabinetul primarului.
Structura organizatorică a Primăriei este completată de șase servicii, unele având în subordine mai
multe compartimente. Serviciile, compartimentele și numărul aferent de posturi care intră în alcătuirea
aparatului de specialitate al Primăriei Jimbolia sunt următoarele:
-

-

Serviciul Administraţie Publică Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii
Publice, cu două compartimente și un total de 8 funcționari, din care 5 sunt personal
contractual;
Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu trei compartimente și 7 funcționari publici;
Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, cu 10 posturi ocupate, din care 3
cu personal contractual;
Serviciul Impozite și Taxe Locale, cu 6 funcționari publici;
Serviciul Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane, de asemenea cu 6 funcționari
publici;
Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanei, cu 4 funcționari.

Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al Primarului este de 45, din care 2 funcții de
demnitate publică, 7 funcții de conducere și 36 de execuție (din care 9 ocupate cu personal contractual).
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Pe lângă acestea, sub autoritatea Consiliului local și a Primarului orașului Jimbolia îşi desfăşoară
activitatea şi alte instituţii şi servicii publice cu personalitate juridică: Căminul pentru Persoane Vârstnice
Jimbolia; Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Nu mă uita” ; Spitalul “Dr. Karl Diel” din Jimbolia;
Grădinița cu program prelugit Jimbolia, căreia îi sunt arondate alte două grădinițe din oraș, cu program
normal ; Școala Gimnazială Jimbolia, cu clase de învățământ primar și gimnazial; Liceul Tehnologic
Jimbolia ; Clubul Sportiv Școlar Jimbolia; Casa de Cultură Jimbolia ; Biblioteca orășenească Jimbolia ;
Muzeul Presei “Sever Bocu” ; Muzeul de artă “Ștefan Jäger”.
Principalele domenii aflate sub administrarea autorităţilor publice locale sunt:
a. planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;
b. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
c. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale;
d. colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea terenurilor
pentru depozitarea acestora;
e. distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare a
apelor uzate şi pluviale;
f. dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice;
g. construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;
h. transportul public local;
i. evidenţa persoanelor;
j. amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
k. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
l. componenta imobiliară şi baza materială a unităţilor şcolare de nivel primar, gimnazial şi liceal;
m. construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare;
n. componenta imobiliară şi baza materială a unor unităţi spitaliceşti şi sanitare;
o. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice,
a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
p. activităţi culturale, sportive, de recreere şi pentru tineret, precum şi planificarea, dezvoltarea şi
gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi;
q. amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror altor măsuri necesare
pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
r. organizarea oricărei alte activităţi necesare dezvoltării economice a unităţii administrativteritoriale;
s. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale sau în administrarea sa;
t. activităţile de administraţie social-comunitară;
u. situaţiile de urgenţă şi ordinea publică;
v. serviciile de urgenţă şi de prim ajutor.
Descentralizarea şi autonomia locală reprezintă elemente constitutive ale oricărui stat democratic.
Administraţia locală, prin caracterul său descentralizat, trebuie să-şi delimiteze şi să-şi asume
competenţele exercitate pe proprie răspundere, în favoarea şi la dispoziţia populaţiei.
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Descentralizarea administrativă şi a serviciilor publice reprezintă singura formă acceptabilă pentru
asigurarea participării comunităţilor locale la viaţa politică, economică şi socială, reprezentând un
proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacităţii administrative a unităţilor
administrativ-teritoriale. Prin descentralizare, administraţia publică devine mai eficientă şi mai operativă,
problemele care interesează populaţia se soluţionează la nivele inferioare, în condiţii de oportunitate si
de operativitate sporită.
În administraţia publică locală s-au produs schimbări majore în ceea ce priveşte autonomia locală, atât
din punct de vedere al deciziei, cât şi al resurselor financiare, ca urmare a apariţiei Legii 215/2001,
privind administraţia publică locală, dar şi a OUG 45/2003 şi apoi a Legii 273/2006 privind finanţele
publice locale.
Modalitatea cea mai eficientă de a realiza aceste obiective este informatizarea administraţiei, ceea ce
înseamnă, înainte de toate, o mai bună comunicare între cetăţeni şi administraţie, calea cea mai sigură
înspre îndeplinirea principiului subsidiarităţii pe care se bazează autonomia locală.
Acesta permite îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor oferite cetăţenilor, maximizarea
eficienţei, creşterea transparenţei activităţilor desfăşurate de către personal, crearea de noi canale de
acces şi comunicare pentru cetăţeni, companii şi instituţii, cu partajarea şi diseminarea rapidă şi sigură
a informaţiei, odată cu scăderea costului de comunicaţie.
Componentele sistemelor informatizate care funcţionează în cadrul Primăriei orașului Jimbolia şi
beneficiile pe care acestea le aduc atât administraţiei publice locale cât şi, mai ales, cetăţeanului
contribuabil sunt următoarele:
a. Pagina web a orașului Jimbolia
Site-ul oficial al orașului Jimbolia este principala interfață de comunicare publică a autorităților locale,
prin mijloace informatice, cu membrii comunității și cu toți cei interesați de viața orașului. Concepută
logic, pentru ca informațiile să fie ușor de accesat, pagina web este structurată în două componente
distincte: aplicaţiile front-office, accesibile utilizatorilor prin interfaţa site-ului pe Internet, şi aplicaţiile
back-office, care includ modulul de administrare (panoul administratorului). Constituită din mai multe
aplicaţii online ce au ca scop crearea unui mijloc de informare a cetăţenilor, în timp util, despre
activităţile administraţiei locale, aceasta oferă servicii online gratuite şi asigură crearea unei arhive de
informaţii despre Jimbolia, utile cetăţenilor, turiştilor şi oamenilor de afaceri. Pagina cuprinde și rubrici
de prezentarea a evenimentelor care au loc în oraș, precum și link-uri către emisiunile Televiziunii locale
Jimbolia, respectiv către arhiva jurnalului de Jimbolia. Informațiile de bază sunt prezentate și în alte
limbi, de inters pentru comunitatea locală sau pentru dezvoltarea colaborărilor internaționale (maghiară,
germană, engleză, franceză, italiană).
b. Sistemul de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni – panouri informative
Preocuparea permanentă a conducerii Primăriei Jimbolia este îmbunătăţirea serviciilor publice
electronice, oferite atât cetăţenilor orașului cât şi persoanelor care vin sau tranzitează oraşul, şi
eficientizarea procesului de comunicare.
Primăria Jimbolia a luat iniţiativa amplasării, la sediul central și la celelalte sedii ale serviciilor proprii a
unor panouri informative. În centrul orașului a fost amplasat, prin finanțare europeană, un panou cu
afișaj electronic, conținând informații utile despre activitățile și evenimentele din oraș. Amplasarea
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acestor panouri de informare publică vine în completarea elementelor de comunicare şi interacţiune pe
care orașul le are cu cetăţenii.
Prin amplasarea acestor panouri, s-a creat premisa ca cetăţenii să afle în timp real şi din sursă directă
informaţiile care îi interesează din viața orașului lor.
c. Sistemul informaţional de plată a taxelor şi impozitelor locale
Din anul 2014, Primăria Jimbolia a introdus sistemul de plată online a impozitelor locale, cu scopul de a
facilita prin acces comod exercitarea acestei obligații de către cetățeni. Se reduce, astfel, consumul de
timp al contribuabililor și, în același timp, crește eficiența activității serviciului specializat al primăriei.
Serviciul de plată online a impozitelor şi taxelor locale funcţionează într-un format uşor de accesat de
către cetăţeni. Sistemul permite vizualizarea sumei de plată, prin accesarea site-ului ghișeul.ro, după ce
contribuabilul a solicitat în prealabil de la primărie un user și o parolă.
Astfel, în prezent, contribuabilii pot efectua toate operaţiunile legate de informare şi de achitarea
impozitelor şi taxelor locale în orice moment al zilei, fară a mai fi necesară deplasarea la sediul
Primăriei. Fiind lansat de puțin timp, accest acest serviciu este încă foarte puțin utilizat de către
contribuabili.
De asemenea, plata impozitelor şi taxelor locale poate fi efectuată şi la casierie, în numerar sau prin
card, cu ajutorul POS.
d. Call service
Sistemul de interacțiune directă cu cetățenii, prin telefon și fax, este asigurat de Secretariatul primăriei.
În timpul programului de lucru, se răspunde la telefon direct de către secretariat, care dispune de mai
multe numere de telefon și de fax pentru relația cu publicul. În funcţie de problemele cetăţeanului,
secretariatul face legătura telefonică spre serviciile primăriei sau direct la primar, viceprimar ori secretar.
După orele de program, permanența este asigurată de portar/paznic.
Buna funcționare a serviciului de apelare telefonică este importantă pentru a economisi timpul
cetăţeanului, care poate să afle, în acest fel, la telefon, diverse informaţii, fără a mai fi nevoit să se
deplaseze la sediul primăriei.
e. Studioul TV Jimbolia
Înființarea studioului TV Jimbolia s-a făcut în anul 2010, din dorința autorităților locale de a se apropia
de cetățeni, de a le face cunoscute, în timp util, deciziile care îi privesc și de a promova evenimentele
organizate în oraș. Treptat, Televiziunea Jimbolia a prins contur, îndeplinindu-și din ce în ce mai bine
misiunea: promovarea evenimentelor și distribuirea informațiilor în rândul cetățenilor cu scopul de a se
constitui drept liant în vederea unei mai bune dezvoltări a spațiului jimbolian. Acest fapt este atestat de
creșterea de la an la an a numărului de încărcări (peste 335 mii în 2014) și de rulări complete ale
videoclipurilor (56,7 mii), nu doar de pe teritoriul României (205,2 mii, respectiv 34,6 mii), ci și din
Germania (92,8 mii, respectiv 16,2 mii), precum și al numărului încărcărilor din Austria (4,4 mii), Spania
(4,2 mii) sau Italia (3,1 mii).
f. Asigurarea transparenței activității Consiliului local al orașului Jimbolia
Ședințele Consiliului Local sunt înregistrate audio pentru arhivare internă și ca suport pentru redactarea
Proceselor-verbale de ședință. Arhiva se află și pe pagina web a Primăriei orașului Jimbolia, hotărârile
Consiliului local putând fi accesate în orice moment de către cei interesaţi.
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4.2. Bugetul orașului Jimbolia
Forţa și dinamica economică a unui centru urban, în cazul nostru orașul Jimbolia, este ilustrată și de
bugetul administrat de autoritățile locale. Acesta este alimentat din taxele și impozitele locale, care
constituie partea cea mai însemnată a bugetului local, reflectând bunăstarea locuitorilor și activitatea
agenţilor economici implantaţi în localitate, la care se adaugă prelevările de la bugetul de stat și
fondurile europene atrase. Bugetul local este completat de bugetul împrumuturilor interne și externe,
precum și de bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local),
împreună alcătuind bugetul consolidat al unităţii administrativ-teritoriale. Din punct de vedere al
mărimii bugetului consolidat administrat de autoritățile sale, Jimbolia se află pe locul al patrulea între
orașele județului Timiș (tabelul 4.1).
Tabelul 4.1. Bugetele consolidate ale principalelor orașe din județul Timiș (2015)
2015
Orașul
Venituri (lei)
Cheltuieli (lei)
Timișoara
1.305074,97
1.377.249,18
Lugoj
123.739,67
165.519,44
Sânnicolau Mare
42.855,20
34.789,98
Jimbolia (2014)
30.313,06
28.483,52
Deta
15.242,06
15.868,63
(Sursa : Date publicate pe site-urile oficiale ale primăriilor analizate, accesate în ianuarie 2016)
Dacă, în mod normal, bugetul local cunoaște oscilaţii mai reduse de la un an la altul (cu excepţia
situaţiilor în care se angajează fonduri europene mari pentru realizarea unor obiective de anvergură),
bugetul consolidat poate varia în limite mai largi de la un an la altul, îndeosebi ca urmare a oscilaţiei
împrumuturilor externe și interne. Accentuarea în etape a descentralizării a făcut ca atribuţiile
autorităţilor locale să crească, fapt reflectat și de creșterea în timp a volumului bugetelor consolidate pe
care administrația orașului Jimbolia le gestionează (de la 18,5 mil. lei venituri în 2011, la 23,3 mil lei în
2015). Creșterea puternică înregistrată în anii 2013-2014 s-a datorat accesării unor fonduri europene
nerambursabile (fig. 4.1).
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Fig. 4.1 Evoluția bugetului anual consolidat al orașului Jimbolia (2011-2015)
(Sursa datelor: Primăria Jimbolia, 2016)
În ceea ce privește volumul impozitelor și taxelor locale în orașul Jimbolia, în perioada 2010-2014
acesta nu a avut evoluții spectaculoase (tabelul 4.2), constatându-se o creștere treptată a valorilor de
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încasat (cu un maxim în 2014, de peste 6,85 mil.lei), dar evoluții contrastante ale gradului de încasare :
în creștere până în 2012, când s-a atins procentul cel mai mare (88,58%), după care încasările au
scăzut, până la 75,21% în 2014. Suma încasată cea mai mare s-a înregistrat în anul 2013 (aproape
5,36 mil. lei) – fig. 4.2.
Anul

Tabelul 4.2. Evoluția volumului impozitelor și taxelor locale în Jimbolia (2010-2014)
2010
2011
2012
2013
2014

Taxe și impozite locale (lei)

5.152.537

4.830.688

5.429.416

6.327.505

6.856.471

- din care încasate (lei)

4.023.638

3.890.063

4.809.708

5.359.179

5.157.086

Gradul de încasare (%)

78,09

80,54

88,58

84,69

75,21

(Sursa : Raportul anual al Primarului orașului Jimbolia, din perioada 2010-2014)
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Fig. 4.2. Evoluția volumului impozitelor și taxelor locale în Jimbolia (2010-2014)
4.3. Servicii și utilități de interes local
Realizarea unor servicii de interes local, precum şi necesitatea dezvoltării economice a orașului fac ca
autorităţile Jimboliei să colaboreze cu o serie de firme, societăți comerciale, regii autonome locale,
regionale sau naţionale/multinaționale. Astfel, în baza cadrului legislativ în vigoare, anumite servicii
pentru comunitate sunt prestate de către societăţi comerciale sau regii autonome.
De exemplu, serviciile de distribuţie a energiei electrice și iluminatul public sunt asigurate de Enel
Energie, divizie a Enel România, parte a grupului multinațional Enel. Serviciile de alimentare cu apă şi
de canalizare sunt asigurate în Jimbolia de S.C. Aquatim S.A Timișoara, operator regional pentru
servicii de apă şi canalizare, care acoperă o mare parte a judeţului Timiş. Colectarea deșeurilor și
activitățile de salubritate sunt asigurate, pe baze contractuale, de către S.C. RETIM Ecologic Service
SA, care deservește mai multe localități din țară. În Jimbolia, compania asigură atât colectarea
deșeurilor casnice, cât și salubritatea stradală sau dezăpezirea în timpul iernii.
Începând din anul 2004, în oraș a fost sistată furnizarea centralizată a energiei termice și a apei calde,
ca urmare a extinderii sistemului de centrale termice individuale. Acestea funcționează preponderent pe
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bază de gaze naturale, a căror distribuție este asigurată de către S.C. E.ON Energie România. Centrul
Operaţional Timişoara al companiei are reprezentanţi permanenţi care asigură intervenţiile de urgenţă şi
alte activităţi specifice distribuţiei gazelor naturale. Fiecare locuință, grup de locuințe sau instituție și
unitate economică din oraș își acoperă, astfel, necesarul de căldură și apă caldă, folosind furnizorii de
energie activi pe piața românească.
Ca urmare a procesului de descentralizare, responsabilitățile administraţiei publice locale au crescut și
s-au diversificat. Astfel, Consiliul local și Primăria Jimbolia oferă/administrează infrastructura care
sprijină eforturile comunităţii şi cetăţenilor în domeniile economic, politic, social, medico-sanitar, de
învățământ, cultural și sportiv. În acest context, autoritățile locale colaborează cu unitățile sanitare de
drept public și cu unitățile de învățământ public de pe raza orașului, de starea imobiliară și dotarea
tehnică a cărora răspund, ca și în cazul muzeelor, casei de cultură sau cluburilor sportive școlare.
Rolul administraţiei publice locale se schimbă şi va continua să se schimbe pe măsură ce societatea
evoluează, impunându-se logica descentralizării și a subsidiarității, iar problemele economice şi sociale
pe care le întâmpină continuă să crească.
4.4. Structuri asociative
În exercitarea misiunii lor, autoritățile publice ale orașului Jimbolia colaborează strâns și cu structuri
asociative, inițiative ale societății civile, ale agenților economici sau ale structurilor administrative, al
căror scop este creșterea performanței social-economice, îmbunătățirea calității vieții populației locale și
promovarea valorilor specifice, în concordanță cu obiectivele europene ale Strategiei Europa 2020.
Asociațiile din care face parte și orașul Jimbolia sunt :
1. Asociaţia Microregională "Banat-Ripensis" de Dezvoltare a Localităţilor, organizaţie non-profit
ce acţionează în zona oraşului Jimbolia și a celor 10 comune membre. Asociaţia "Banat-Ripensis" a
fost fondată în luna iunie, anul 2001, la inițiativa orașului Jimbolia, iar misiunea acesteia este de a
contribui prin mijloace specifice la dezvoltarea economico-socială şi culturală a localităţilor, la
conservarea mediului natural şi a specificului zonal şi de a dezvolta activităţi economice directe de
valorificare a resurselor acestora în beneficiul localităţilor asociate. Microregiunea Banat-Ripensis este
situată în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia şi este formată prin asocierea
Consiliilor Locale aparţinând oraşului Jimbolia şi comunelor: Cărpiniş, Cenei, Comloşu Mare, Săcălaz,
Uivar, Lenauheim, Gottlob, Checea, Iecea Mare și Otelec. Scopul asociaţiei este de a facilita
colaborarea pentru dezvoltarea economică şi socială a zonei de vest a judeţului Timiş. În cei peste 14
ani de activitate, Asociația Microregională Banat-Ripensis a derulat peste 30 de proiecte cu finanțare
externă, fapt care a determinat creşterea capacității de implementare a acestui tip de proiecte și
îmbunătățirea performanțelor social-economice ale membrilor asociați.
2. Asociația „Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest), structură de cooperare în
parteneriat public-privat. Consiliul Local Jimbolia este membru fondator al asociației, alături de alți 59 de
membri: autorități locale, ONG-uri, societăți comerciale, grupuri de producători locali, PFA-uri. GAL
Banat-Vest a fost constituită în luna octombrie a anului 2011, având ca scop promovarea
parteneriatului public-privat în cadrul unei structuri de tip asociativ, prin care să se stimuleze dezvoltarea
durabilă a teritoriului reprezentat şi care să dea posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai
diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunitaţilor
rurale. Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest este situat în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul
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frontierei cu Serbia, şi este format din oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei,
Checea, Comloșu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar. În perioada ianuarie
2012-decembrie 2015, ca urmare a accesării Axei IV-LEADER din Programul Național de Dezvoltare
Rurală 2007-2013 (PNDR) și selectării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului Banat-Vest,
Asociația GAL Banat-Vest a dispus de un buget de 2.856.791 euro, finanțat prin PNDR din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Fondurile puse la dispoziția implementării SDL au
putut fi accesate de către autorități locale, persoane fizice sau juridice private care au deținut, sau
urmau să dezvolte investiții în aria teritoriului GAL Banat-Vest, prin depunere de proiecte în cadrul
apelurilor de selecție deschise.
3. Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială cu Răspundere Limitată “Banat Triplex
Confinium”, cu sediul în localitatea Mórahalom, Ungaria, din care orașul Jimbolia face parte ca
membru fondator. Gruparea a fost fondată prin asocierea a 73 de consilii locale (37 din România și 36
din Ungaria). Obiectivul Grupării, înființată în anul 2010, este cooperarea teritorială – în zona graniţei
triple româno-maghiaro-sârbe – realizată în scopul întăririi coeziunii economice şi sociale. Gruprarea
urmărește să își atingă scopul, în primul rând, prin intermediul programelor, proiectelor implementate
prin cooperări teritoriale, cofinanțate - de către Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European, Fondul de Coeziune. În scopul realizării obiectivelor, membrii pot face acţiuni în cadrul
cooperării, cu sau fără participarea financiară a Comunităţii. În prezent (2016), Gruparea BTC este
compusă din 77 de consilii locale, din care 37 din România (jud. Timiș) și 40 din Ungaria (jud.
Csongrad), la care se adaugă 8 consilii locale din Serbia, cu statut de observator.
4. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş. Aceasta s-a constituit în anul 2008 în
scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului
de salubrizare a localităţilor, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum
şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate
înfiinţării, modernizării şi/ sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului,
pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este
interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, pentru
îmbunătăţirea calităţii serviciilor de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte
limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea
standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a
fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.
5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş, structură cu personalitate juridică de
drept privat, cu statut de utilitate publică, ale cărei responsabilităţi sunt în zona serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. Scopul
înfiinţării acestei asociaţii (în anul 2009) este de a elabora strategia judeţului pentru infrastructura de
apă – canal, de a asigura extinderea și modernizarea rețelelor acestor utilități, creșterea calității apei și
a serviciilor furnizate, precum și gestionarea eficientă a resurselor de apă și asigurarea calității mediului.
Asociația își propune ca, până în 2018, să nu mai existe localitate timişeană fără reţea de apă și
canalizare.
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