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STAREA ECONOMICĂ

1.Industria Profilul industrial al oraşului este dominat de
industria uşoară (încălŃăminte, confecŃii, textile ) după care urmează
industria electrotehnică şi electronică (Vogt România), industria mecanică
(CRH, HALM), industria maselor plastice (Venus S.A.).
În industria oraşului lucrează 48% din populaŃia activă a
oraşului.Cele mai mari firme industriale ale oraşului sunt: VOGT
ROMÂNIA – componente electronice, Ciocanul PRODIMPEXincălŃăminte, HALM – pompe hidraulice, FAULHABER – micromotoare,
KABEL SYSTEME-HATZFELD – cabluri pentru sisteme audio şi video,
CRH – subansamble auto, ANI-FASHION – confecŃii, imbrăcăminte,
HERTZOG – corturi şi Cooperativa „Viitorul”.
În anul 2006 au fost înregistraŃi un număr de 172 agenŃi economici,
cu o cifră de afaceri de 114.979.806 mii lei, aşa cum reiese din bilanŃurile
depuse la AdministraŃia FinanŃelor Publice Jimbolia.
AgenŃii economici au utilizat un număr de 3.891 persoane, repartizate
pe următoarele domenii de acivitate:
- industrie
2897
- prestări servicii
356
- agricultură
233
- comerŃ, alimentaŃie publică
405
ForŃa de muncă ocupată în alte sectoare de activitate se prezintă în
felul următor:
- servicii publice (administraŃie, finanŃe, bănci, sănătate, învăŃământ,
poliŃie, etc.)
830
- alte sectoare de activitate (persoane fizice autorizate, asociatii
familiale, etc)
128
La sfârşitul anului 2006 au fost înregistraŃi un număr de 143 şomeri,
iar 185 de familii au beneficiat de ajutor social, conform Legii 416/2001.
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ComerŃ şi prestări servicii
ReŃeaua comercială a oraşului Jimbolia cuprinde 96 societăti
comerciale având următoarele domenii de specializare:
11 cu profil alimentar
21 cu profil nealimentar
19 cu profil mixt
13 cu profil de alimentaŃie publică
32 cu profil de prestări servicii.
Restul de până la 172 de societăŃi înregistrate la Serviciul de Impozite
şi Taxe Locale sunt fie societăŃi de producŃie, fie societăŃi cu sediul social în
alte localităŃi, dar cu puncte de lucru deschise la Jimbolia.
Toate aceste societăŃi au capital integral privat, cu excepŃia celor 4
unităŃi ale Cooperativei de Consum.
Cele 32 de societăŃi de prestări servicii către populaŃie funcŃionează în
domeniul construcŃiilor, întreŃinere şi reparaŃii auto, instalaŃii sanitare,
obiecte de uz casnic, croitorie, stomatologie, activităŃi de prestări servicii în
agricultură, asigurări, tâmplarie ,domeniul bancar,etc.
Referitor la activitatea hotelieră din Jimbolia, aceasta cuprinde 3
hoteluri din care:
Hotelul Santa Maria - (trei stele), oferă 16 camere cu un
ambient modern
Restaurantul şi hotelul Milano Classic – oferă spre cazare 15
camere
Restaurantul şi hotelul Konak - deŃine 8 camere pentru cazare
La activitatea comercială şi de prestării servicii, efectuate de către
societăŃi comerciale, se mai adaugă şi un număr de 98 de persoane fizice şi
18 asociaŃii familiale autorizate în cursul anului 2006 pe baza Legii
nr.300/2004 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităŃi economice de
către persoane fizice, şi care impreună cu agenŃii economici împlicaŃi în
aceste activităŃi practică activităŃi comerciale şi de prestări servicii în
condiŃii bune, fără a se înregistra sesizăzi din partea cetăŃenilor la organele
abilitate să desfăşoare activităŃi de control şi de sancŃionare a faptelor
comerciale.
În cursul anului 2006 s-a început autorizarea societăŃilor comerciale, a
persoanelor fizice şi a asociaŃiilor familiale care comercializează produse şi
servicii de piaŃă, în baza Legii nr.650/2002 privind aprobarea OrdonanŃei
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de
piaŃă, eliberându-se un număr de 120 de acorduri privind desfăşurarea
exerciŃiilor comerciale.
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2. Agricultura . Jimbolia are o suprafaŃă agricolă de 9749 ha, din care
8995 ha arabil.Din această suprafaŃa 8100 ha arabil sunt proprietate privată
ca urmare a aplicării Legilor 18/1991 şi 1/2000. Din numărul total de titluri
de proprietate au fost neridicate un număr de 9 datorită neglijenŃei titularilor
iar un număr de 10 titluri mai trebuiesc scrise.
Pe teritorul oraşului nostru funcŃionează SC Agricola San Giorgio
SRL care a exploatat în anul 2006 o suprafaŃă de 4300 ha din care 2433 ha
a avut semănat cu grâu, 80 ha orzoaică, 1478 ha porumb şi 329 ha cu
lucernă. Este lăudabil faptul că în cursul anului 2006 , conducerea unităŃii a
găsit soluŃii pentru a practica o tehnologie superioară, cu utilaje moderne şi
performante relizănd producŃii foarte bune pe suprafeŃele cultivate.
ProducŃii foarte bune a obŃinut şi SC Abelda SRL care pe o suprafaŃă
de 540 ha semănate cu grâu în anul 2006 a obŃinut o medie de peste 4500 kg
/ha, realizând pe unele parcele şi 6000 kg/ha Această societate a mai avut
cultivate 55 ha cu orz, 250 ha cu porumb şi 66 ha cu floarea soarelui.
Totodată aceste două societăŃi , în cursul anului 2006 , au asigurat
pentru deŃinătorii individuali de terenuri agricole, diferite sortimente de
seminŃe , îngrăşăminte, ierbicide şi alte substanŃe necesare pentru
întreŃinerea culturilor şi au efectuat diverse lucrări agricole către micii
producătorii din localitate
În anul 2006 pe lângă cele două societăŃi agricole menŃionate mai sus,
au mai lucrat teren SC PANCOL SA 285 ha, SC Agri Ellen SRL cu 148 ha
şi un număr de două asociaŃii comerciale fără personalitate juridică cu peste
110 ha şi 89 de exploataŃii familiale sub 110 ha.
SC Agri Ellen SRL au livrat în decursul anului 2006 peste 6000
capete porcine.
SC Faust Florea – Usturoi SRL în anul 2004 au crescut peste 100
capete porcine şi 18000 pui de carne în mai multe serii.
Tot în anul 2006 au fost deschise două ferme de porcine aparŃinând
SC Smithfield Ferme SRL cre livrează peste 15 000 capete pe serie. Odată
cu înfinŃarea acestei societăŃi de creştere a porcinelor a crescut şi preŃul la
porumb
Creşterea interesului pentru agricultură în localitatea noastră este
demonstrată şi de faptul că în cursul anului trecut a sporit parcul de tractoare
şi maşini agricole.
SituaŃia parcului de tractoare şi maşini agricole la data de 31.12.2006
în localitatea Jimbolia a fost următoarea:
Tractoare
108 buc. din care 15 din import
Semănători păioase
25 buc
Semănători prăşitoare
30 buc
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Combine păioase
17 buc din care 13 din import
Combine pentru porumb
15 buc
Remorci tractor
82 buc
Grape cu discuri
32 buc
Pluguri
75 buc
Combinatoare
11 buc
Cultivatoare
39 buc
Maşini pentru erbicidat
18 buc
Prese pentru balotat
5 buc
Culturile de bază în anul 2006 au fost grâul şi porumbul la care s-au
obŃinut producŃii foarte bune .
Jimbolia are în prezent 303 ha de păşune din care 200 ha se foloseşte
efectiv ca păşune iar diferenŃa de teren este închiriat prin licitaŃie la
particulari.Au fost încheiate un număr de 80 contracte de păşunat în valoare
de 17811 lei, încasarea acestor sume fiind o preocupare permanentă a
personalului din compartimentul de specialitate din cadrul primăriei
Din păcate trebuie să arăt că am avut destule probleme cu unii
cetăŃeni, deŃinători de animale, care nu au declarat corect numărul acestora,
astfel încercând să se sustragă de la plata taxei de păşunat. În general aceştia
au fost depistaŃi şi obigaŃi să plătească.
Datorită producŃiilor mai slabe la culturile de porumb şi grâu din anul
2005 şi datorită preŃului scăzut la carne , numărul de animale din
gospodăriile populaŃiei a scăzut.
Consider că se impune să acŃionăm prin toate mijloacele de care
dispunem , să atragem investitori străini şi autohtoni pentru ca produsele
agricole ce se realizează pe teritorul localităŃii noastre să fie prelucrate aici
şi, totodată,să fie eliminate verigile intermediare de valorificare.
***
3. Servicii publice locale
Serviciile de gospodărie orăşenească au fost asigurate în principal de
SC JIMAPATERM SERV SA care este concesionarul activităŃilor de
alimentare cu apă, canalizare şi salubrizare în oraşl Jimbolia.
Date tehnico-economice a sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare al oraşului Jimbolia.
1.
ALIMENTARE CU APĂ
1.1.Sursa - 9 foraje la 250 metri adâncime din care în funcŃiune 8 buc.
Echipare - pompe submersibile GRUNDFOS
Q = 21 mc//h, H = 36 mcA P = 3 kw
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1.2. Debite: max.orar 45 l/s
mediu orar 27 l/s
max.zilnic 42 l/s
Q anual (2004) 912.000 mc/an.
1.3. Conducta de aducŃiune OL Dn 150 - 225 mm L = 3,5 km
1.4. Înmagazinare - 1 buc. rezervor 1.000 mc din beton semi îngropat.
La intrarea în rezervor se face clorinarea cu aparate de clorinare de tip
ADVANCE 200 - 2 buc.
Măsurarea volumelor de apă se face la intrarea în rezervor cu un
contor tip Zenner Dn 250 mm.
1.5. DistribuŃia apei se realizează cu o staŃie de pompare care cuprinde 6
electropompe, după cum urmează:
• 3 buc.tip GRUNDFOS
Q = 77m/h, H = 53 mcA P = 18,5 kw
• 1 buc.tip L 120
Q = 120 mc/h H = 50 mcA

P = 37 kw

• 2 buc.tip C 80 - rezerve
Livrarea apei se face 24 ore/zi, 365 zile/an.
1.6. ReŃeaua de distribuŃie este inelară cu diametre între Dn 50 - 250
mm în lungime de 50 km şi reŃele de serviciu cu branşamente în lungime de
12 km.
Vol.max zilnic =3.800 m3/zi
Vol.mediu zilnic=2.500 m3/zi
2.

CANALIZARE – EPURARE
2.1. ReŃeaua de canal are o lungime de 8,5 km şi deserveşte în principal
zonele de locuinŃe la blocuri. SecŃiunile sunt cuprinse între Dn 250 - 500
mm.
Datorită configuraŃiei terenului, sunt amplasate 4 staŃii de pompare
intermediare echipate cu pompe ACV 100.
2.2. StaŃia de epurare
Capacitate 41,7 l/s cuprinde :
- treapta mecanică (bazin liniştire, deznisipator, decantor primar)
- treapta biologică (bazine de aerare, decantoare secundare, concentratoare
de nămol, bazin stabilizare nămol, staŃie pompare nămol, staŃie pompare ape
uzate şi platforme de uscare).
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Receptorul autorizat pentru afluent Bega Veche.

3.
UTILIZATORI
Oraşul Jimbolia are un număr de 11.634 locuitori.
AbonaŃi serviciu apă:
- populaŃie
2700 abonaŃi - 9450 persoane
- agenŃi economici 236
Nivel contorizare:
66% - 1795 contoare instalate la populaŃie
100% - la agenŃi economici.
Necesar de investiŃii conform studiului de fezabilitate 4/18/98
reactualizat:
- alimentare cu apă 1.270.000 Euro.
Pentru canalizare şi StaŃia de Epurare necesarul de investiŃii a fost
stabilit prin documentul de poziŃie al Guvernului privind integrarea în UE:
- canalizare
1.920.000 Euro
- retehnologizare StaŃie Epurare 3.000.000 Euro
***
4. SituaŃia infrastructurii
Lungimea drumurilor în oraşul Jimbolia este de 61 km din care străzi
modernizate în lungime de 39 km, iar străzi nemodernizate 22 km.
Toate străzile, indiferent că sunt sau nu modernizate, au amenajate
trotuare pe părŃile unde sunt case. Trotuarele au îmbrăcăminŃi asfaltice în
zona centrală, iar în zonele marginale sunt construite din cărămidă sau sunt
betonate.
În cursul anului 2006 s-au reparat toate drumurile asfaltate prin
plombări cu mixtură asfaltică şi s-au asfaltat 7,3 km de drumuri
nemodernizate în cartierele Futok, Abator, Rapova şi str. Negruzzi.
S-au amenajat 3 parcări în suprafaŃă de 300 mp..
ReŃeaua de alimentare cu gaze naturale este formată dintr-un racord de
medie presiune de 6 Ńoli cu o lungime de 750 ml, o staŃie de reglaremăsurare amplasată în strada Calea MoŃilor şi conducte de distribuŃie a
gazelor naturale de joasă presiune având o lungime totală de 42 km, cu
diametre cuprinse între 2 Ńoli şi 8 Ńoli.
Aceste conducte de distribuŃie sunt din oŃel în lungime de 21.882 ml.
şi din polietilenă de înaltă densitate în lungime de 20.120 ml.
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În cursul anului 2006 s-au executat conducte de distribuŃie pe străzile
Albinelor, Gheorghe Doja, Dr. Diel şi toate străzile din cartierul Futok, în
lungime totală de 5.000 ml.
S-au demarat lucrările de construcŃie la sala de sport şcolară din strada
Contele Csekonics, nr. 2/d.
S-au întocmit studii de fezabilitate în vederea construirii de locuinŃe
pentru tineret pe strada George Enescu, de asemenea s-a aprobat proiectul de
finanŃare din fonduri PHARE pentru realizarea centurii de ocolire a oraşului
Jimbolia în partea de est şi sud, precum şi pentru cea de nord.
În anul 2006 au fost eliberate 169 certificate de urbanism şi 127
autorizaŃii de construire/desfiinŃare;
S-au întocmit 119 referate pentru şedinŃele Consiliului Local Jimbolia;
Au fost soluŃionate 115 sesizari şi plângeri ale cetăŃenilor.
S-au primit şi s-a răspuns la un număr de 697 adrese către serviciul
urbanism;
Au fost regularizate toate autorizaŃiile de construire emise de către
Primăria oraşului Jimbolia pe anul 2005, au fost trimise somaŃii către
cetăŃenii posesori ai autorizaŃiilor.
S-au executat următoarele lucrări de investiŃii şi reparaŃii şi achiziŃii
publice:
- 6 studii de fezabilitate în vederea modernizării şi reabilitării
drumurilor din oraşul Jimbolia întocmite de către DRDP Timişoara; lucrările
fiind executate de către SC PEISAJ HOSTA SRL Jimbolia;
- un studiu de fezabilitate în vederea reabilitării sistemului centralizat
de alimentare cu apă, extinderea canalizării şi modernizarea staŃiei de
epurare, extinderea fondului de captare a apei potabile şi modernizarea
sistemului de evacuare a apelor pluviale din intravilan întocmitt de către
firma SC HERTKORN SRL Timişoara;
- un studiu de fezabilitate în vederea reabilitării clădirii Muzeului
Presei „Sever Bocu” din oraşul Jimbolia întocmit de către firma SC
EMAHAR SRL Timişoara; lucrările fiind executate de către firma SC
BLYTHSWOOD ROMÂNIA SRL;
- un studiu de fezabilitate în vederea CONSTRUIRII UNEI CAPELE
NOI ÎN INCINTA CIMITIRULUI DIN ORAŞUL Jimbolia întocmit de către
SC KONIG STUDIO SRL Timişoara; lucrările fiind executate de către SC
MIRCOS BUILDINGS SRL Timişoara;
- un studiu geotehnic pentru reŃeaua de canalizare a apelor pluviale în
cartierul Futok, întocmit de SC BABA & PĂUNESCU PRO.GEO SRL
Timişoara şi un studiu de fezabilitate în vederea extinderii reŃelei de
canalizare a apelor pluviale în cartierul Futok din oraşul Jimbolia întocmit de
către SC DEC ENGINEERING SRL Timişoara şi executat de către firma SC
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KINGA SRL Jimbolia (instalaŃii) şi SC PEISAJ HOSTA SRL Jimbolia
(terasamente);
- un studiu de fezabilitate în vederea întocmirii unui PUD pentru
amplasarea a trei busturi în centrul oraşului Jimbolia întocmit de către SC
STUDIO 3D SRL Timişoara; lucrările fiind executate de către PFA
SOLTESZ TEOPHIL (proiect tehnic şi execuŃie busturi) şi SC PEISAJ
HOSTA SRL (socluri);
- bilanŃ de mediu, nivelul I şi II la depozitul de deşeuri, precum şi
bilanŃ de mediu, nivelul I şi II la staŃia de epurare din oraşul Jimbolia;
- s-au achiziŃionat 5 pompe submersibile Grundfos, pentru frontul de
captare a apei potabile şi canalizarea apelor uzate;
- s-a executat împrejmuirea cimitirului din oraşul Jimbolia;
- s-au achiziŃionat 2 parcuri de joacă pentru copii şi mobilier stradal
constând în 75 de bănci şi 75 coşuri de gunoi;
- s-au executat modernizări ale unor birouri din primărie, respectiv
amenajări de grupuri sanitare.
***
Ecologia şi protecŃia mediului
Oraşul Jimbolia nu are unităŃi industriale sau economice cu grad
ridicat de poluare a mediului existând din partea primăriei o preocupare
permanentă pentru menŃinerea ridicată a parametrilor calitativi. Am avut
sesizări de la cetăŃeni că SC AGRI ELLEN SRL care a populat cu porcine
ferma situată in partea de Vest a oraşului poluează depreciind astfel calitatea
aerului atmosferic. Datorită măsurilor întreprinse de compartimentul de
specialitate societatea amintită a fost avertizată pentru a lua măsurile
corespunzatoare stopării fenomenului, lucrările specifice au fost demarate
imediat de către poluator.
La controlul efectuat de catre Garda de Mediu ca urmare a celor
sesizate de cetăŃeni, SC AGRI ELLEN SRL a fost amendată şi i s-a pus in
vedere să-şi construiască un nou bazin de stocare a dejecŃiilor animale, la
peste 1000 de metri de intravilanul localităŃii.
In vederea imbunătăŃirii mediului ambiental, prin eforturi proprii sau plantat un număr de 3000 de pomi ornamentali de asemena au fost
plantate răsaduri de flori , butaşi de trandafiri , au fost asanate locurile joase
de teren şi s-au creat spaŃii de joacă pentru copii .
In cursul anului 2006 s-au executat două tratamente impotriva
dăunătorilor la pomii fructiferi aflaŃi pe domeniul public de asemeni s-au
executat tratamente cu aviaŃia impotriva ŃânŃarilor si terestru, in zona
blocurilor de locuit.
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In ceea ce priveşte lucrările de amenajarea teritoriului atât in
intravilan cât si in extravilan s-a efectuat decolmatări la canalul de centură
precum si curăŃirea şanŃurilor din oraş, s-au desfundat si reparat podurile si
podeŃele.
Astfel cu sprijinul ANIF s-au escavat 23000 m.c. pe canalele CPE ,
CS 12.
Activitatea de colectare a deşeurilor din gospodăriile populaŃiei s-a
reorganizat din această vară, prestatorul fiind SC RETIM SA Timişoara, care
a pus la dispozitia cetateniilor pubele, activitatea desfaăşurandu-se comform
graficelor stabilite.
De asemeni şi activitatea de alimentare cu apă a fost concesionată
socetăŃii Aquatim Timişoara.
Au fost executate lucrări de igienizare a celor doua pieŃe
agroalimentare, asigurandu-se dotările minime cu privire la preântâmpinarea
apariŃiei bolilor la animale s-a reactivat Comandamentul Antiepizootic Local
. S-au asigurat materialele necesare prevenirii apariŃiei boliilor infectocontagioase de mare difuzabilitate .
In cursul anului 2006 s-au emis un numar de 3 acorduri pentru
obŃinerea autorizaŃiei de mediu la trei ferme de creştere a animalelor.
Nu au fost semnalate cazuri de gripă aviară sau pestă porcină pe
raza teritoriului oraşului Jimbolia.
***
Buget, impozite şi taxe locale
În anul 2006 s-au realizat, la bugetul local, încasări în sumă totală
de 13.683.011 lei, în proporŃie de 85% faŃă de prevederile bugetare aprobate.
Nerealizările cele mai mari se înregistrează la veniturile din
vânzarea unor bunuri aparŃinând domeniului privat – 58,55%.
Sumele defalcate din TVA alocate pentru finanŃarea
cheltuielilor de personal pentru învăŃământul preuniversitar de stat, au fost
mai mari cu 269.202 lei decât necesarul pentru această activitate.
Din debitele stabilite pentru impozitele şi taxele locale, în sumă
de 5.000.408 lei, la sfârşitul anului 2006 au rămas debite neîncasate în
valoare de 614.329 lei.
La partea de cheltuieli, plăŃile efectuate din bugetul local au fost
în sumă de 13.682.962 lei, rămânând un excedent de 49 lei, la sfârşitul
anului 2006. Procentul de realizare fiind tot de 85% faŃă de prevederile
bugetare aprobate.
Structurat pe titluri de cheltuieli, plăŃile s-au efectuat după cum
urmează:
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- cheltuieli de personal
5.215.374 lei
- bunuri şi servicii
4.183.770 lei
- transferuri între unităŃi
100.000 lei
- ajutor social
355.997 lei
- burse
9.248 lei
- active nefinanciare (investiŃii)
2.942.573 lei
- active financiare (participare la capitalul social
al societăŃilor comerciale)
876.000 lei
Detalierea funcŃională privind plăŃile efectuate în anul 2006, din
bugetul local, este următoarea:
- AutorităŃi executive
1.467.414 lei
- Serviciul public de evidenŃă a persoanelor 84.503 lei
- Serviciul public de pompieri
163.538 lei
- ÎnvăŃământ preşcolar
658.847 lei
- ÎnvăŃământ primar
1.864.768 lei
- ÎnvăŃământ secundar inferior
403.688 lei
- ÎnvăŃământ secundar superior
792.515 lei
- ÎnvăŃământ profesional
861.297 lei
- Spital
100.000 lei
- Biblioteci publice
74.555 lei
- Muzeu
28.957 lei
- Casa de cultura
220.985 lei
- Sport
115.505 lei
- ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi 459.659 lei
- Cămin pentru persoane vârstnice
688.565 lei
- AsistenŃă socială în caz de boli şi invalidităŃi 263.449 lei
- Ajutor social
355.997 lei
- Centrul de zi “Nu mă uita”
118.604 lei
- LocuinŃe
77.900 lei
- Alimentare cu apă
246.863 lei
- Iluminat public
215.437 lei
- Alte servicii în domeniul locuinŃelor, serviciilor
şi dezvoltării comunale
2.165.226 lei
- Salubritate şi gestiunea deşeurilor
368.040 lei
- Canalizare
115.430 lei
- Străzi
1.728.105 lei
- Transport şcolar
43.115 lei
Referitor la veniturile încasate din fondurile externe
nerambursabile, acestea s-au realizat în sumă totală de 38.241 lei, provenind
de la alte administraŃii: 30.862 lei, pentru finanŃarea proiectului „Consiliul
local – administrator eficient al resurselor localităŃii” şi 7.379 lei
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reprezentând donaŃii din străinătate, pentru finanŃarea unor cheltuieli la
Centrul de zi “Nu mă uita”.
În ceea ce priveşte finanŃarea instituŃiilor publice din venituri
proprii, încasările realizate în anul 2006 sunt în sumă de 408.813 lei, fiind
formate din taxe şi alte venituri din învăŃământ – 75.678 lei, contribuŃia de
întreŃinere a persoanelor asistate – 238.544 lei, venituri din utilizarea
păşunilor – 12.481 lei şi alte venituri din prestări servicii şi alte activităŃi –
82.110 lei.
La partea de cheltuieli, fondurile au fost utilizate pentru
finanŃarea învăŃământului preşcolar şi postliceal – 66.454 lei, asistenŃă
acordată persoanelor în vârstă – 238.544 lei, cheltuieli în domeniul
agriculturii – 2.967 lei, activitatea “PiaŃa” – 42.058 lei şi pentru activităŃile
“Copiat acte” şi “Cimitir” – 34.977 lei.
La finele anului 2006 a rezultat un excedent de 23.813 lei, care
va fi utilizat, în anul 2007, cu aceeaşi destinaŃie.
FaŃă de cele prezentate, activitatea compartimentului bugetcontabilitate presupune şi întocmirea situaŃiilor financiare trimestriale şi
anuale, elaborarea bugetelor şi execuŃia acestora, evidenŃa contabilă,
inventarierea anuală a patrimoniului.
În cursul anului 2006 s-a început executarea silită în condiŃiile
legii pentru un număr total de 190 de cazuri, valoarea totală a sumelor
recuperate din executare silită este de 245.000 lei, la multe din cazurile
pentru care s-au întocmit dosare de executare silită, executarea se continuă
prin poprire, urmând ca în cursul anului 2005 să se stingă toate obligaŃiile de
plată restante la bugetul local, restanŃe provenite din impozit clădiri, impozit
teren, chirii casă, chirii teren şi concesiuni.
De asemenea în cursul anului 2006 s-au înregistrat la Serviciul
Impozite şi Taxe locale un număr de 1565 solicitări scrise venite din partea
contribuabililor, persoane fizice şi juridice, pentru diverse probleme privind
impozite, taxele locale, chirii teren şi locuinŃă., pentru care s-a încercat
intotdeauna să se găsească o rezolvare .
În evidenŃa Serviciului de Impozite şi Taxe Locale Jimbolia, există un
număr de 7200 poziŃii de rol privind persoanele fizice şi juridice şi un număr
de 989 de chiriaşi care plătesc chirie locuinŃă şi teren sau numai chirie teren,
un număr de 18 dosare privind scutirea de la plata impozitului de clădiri şi a
impozitului pe teren pentru persoane handicapate de gradul I , şi un număr
de 265 de dosare pentru persoanele fizice care beneficiază de scutiri la
impozit clădiri, teren şi mijloace de transport, din categoria veteranilor de
război, văduve de veterani de război, dar nerecăsătorite, deportaŃi, strămutaŃi.
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Tot în cursul anului 2006, s-au vândut 43 de locuinŃe de stat în baza
Legii nr.112 şi s-au acordat gratuit în proprietate teren aferent locuinŃei
cumpărate la Legea 112, pentru un număr de 33 de persoane.
În cursul anului 2006 la Serviciul de Impozite şi taxe Locale s-au
autorizat un număr de 31 de persoane fizice şi asociaŃii familiale, în baza
Legii nr.507/2002 privind autorizarea persoanelor fizice în vederea
desfăşurării unor activităŃi economice şi s-au anulat un număr de 5
autorizaŃii de funcŃionare eliberate în baza Legii nr. 300/2004.
Tot în cursul anului 2006 s-au autorizat un nr. de 32 de societăŃi
comerciale, persoane fizice şi asociaŃii familiale la Legea nr. 650/2002
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă.

II. STAREA SOCIALĂ
1. AsistenŃă socială
În anul 2006 s-au efectuat
- 160
- 112
- 36
1
3
- 12
Persoane
deosebită familiei
-

5
19

15
18
4
1
3

1265 anchete sociale,din care:
pentru persoane cu handicap
alocaŃie de hrană
plasare minorii în urma divorŃului
şcoala ajutătoare
întreruperea executării pedepsei
internări persoane vârstnice la Căminul petru
Vârstnice
minori daŃi în plsament rudelor
minori delincvenŃi,daŃi în supraveghere
sau la şcoala de reeducare
menŃinerea minorilor în plasament la centre
menŃinerea minorilor în plasament la rude
reintegrarea minorilor în familia naturală
bursă socială
internare persoane cu handicap în centre

specializate
In acelaşi an s-au emis 600 dispoziŃii de acordare, suspendare,
repunere,modificare,ieşire din plata alocasŃiei complementare şi de susŃinere
a familiilor,din care, 276 de menŃinerea în plată a alocaŃiei complementare
şi de susŃinere a familiilor monoparentale .
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- S-au preluat şi verificat 60 dosare alocaŃii complementare şi
de susŃinere a familiilor monoparentale,
- Au fost întocmite borderouri pentru 276 dosare de alocaŃie
complementară şi de susŃinere
- S-au preluat acte şi întocmit 5 dispoziŃii de delegat pentru
asistare la încheierea contactelor de întreŃinere conform
Legii nr.17-2000,
- S-au preluat şi întocmit 13 dispoziŃii pentru instituire
curatelă,
- S-au preluat şi întocmit 29 adrese de aprobare şi externare a
persoanelor vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice,
- S-au preluat şi verificat la semestru rapoartele de activitate a
asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap,
- S-au preluat, verificat dosarele de plasament şi duse spre
aprobare Comisiei ptr.ProtecŃia Copilului
- S-au preluat şi rezolvat corespondenŃa privind asistenŃa
socială,
- S-au preluat ,distribuit,întocmit decont lapte praf,
S-au intocmit 306 dosare pentru persoane singure sau
familii, cărora li s-a acordat ajutorul de încălzire (cu gaz)
***
2. Starea de sănătate
În ceea ce priveşte asigurarea asistenŃei medicale în ambulatoriu de
specialitate, oraşul Jimbolia dispune de o Policlinică în care, în prezent,
funcŃionează 11 cabinete de specialitate (Interne, Ginecologie, Radiologie,
ORL, Dermato-Venorologie, Chirurgie, Neurologie, Pneumologie,
Oftalmologie, Pediatrie) unde îşi desfăşoară activitatea 8 medici de
specialitate, 7 asistente medicale şi două persoane implicate în activităŃi
auxiliare.
De asemenea tot în cadrul Policlinicii funcŃionează un număr de 3
cabinete speciale şi anume: Dispensar TBC, Cabinet de planificare familială,
Cabinet de Boli InfecŃioase cu ajutorul cărora se acordă servicii medicale de
prevenŃie şi profilaxie..
AsistenŃa medicală primară este asigurată de către 6 medici de familie
(3 medici Medicină generală adulŃi, 3 medici Medicină generala Pediatrie).
Activitatea medicală de stomatologie se realizează prin intermediul a
6 cabinete şi un laborator de tehnică dentară care funcŃionează în regim
privat, o parte dintre acestea având contracte cu Casa de Asigurări de
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Sănătate a JudeŃului Timiş, în felul acesta putând asigura servicii medicale
stomatologice în regim de compensare şi gratuitate.
Necesarul de medicamente al populaŃiei este asigurat prin intermediul
celor 3 farmacii private din localitate, două dintre acestea având contracte cu
Casa de Asigurări de Sănătate a JudeŃului Timiş, ceea ce le permite
eliberarea de medicamente gratuite şi compensate în limita plafoanelor
aprobate.
Spitalul Dr. Karl Diel, prin intermediul celor 6 secŃii medicale
deserveşte o populaŃie de 35.000 de locuitori din Jimbolia şi celelalte
localităŃi învecinate, arondate oraşului nostru.
Cele şase secŃii medicale care funcŃioneaza în cadrul spitalului sunt:
Medicină Internă, Pediatrie, Boli InfecŃioase, Pneumoftiziologie, Obstetrică
– Ginecologie şi Chirurgie. În cadrul spitalului îşi desfăşoară activitatea 16
medici, 44 asistente şi registratoare medicale, 52 de persoane pentru servicii
auxiliare sanitare şi 45 de persoane în Serviciile administrative şi
gospodăreşti.
De asemenea, Spitalul orăşenesc are un laborator propriu de analize
medicale cu personal de specialitate (medic, biolog, chimist, asistente de
laborator), un laborator de imagistică medicală de asemenea cu un personal
de specialitate(medic primar, asistente de radiologie) , ambele dotate
corespunzător, cu aparatură nouă, performantă.
Farmacia spitalului asigură necesarul de medicamente propriu pentru
pacienŃii internaŃi şi medicamente în regim de gratuitate pentru pacienŃii
cuprinşi în Programele NaŃionale de Sănătate (Programul „Prevenirea,
controlul şi supravegherea tuberculozei”, Programul „Reducerea prevalării
anemiei feriprive la copii şi gravide” şi Programul”Ăprofilaxia rahitismului
carenŃial al copilului”).
De serviciile laboratorului de analize medicale şi a celui de imagistică
medicală beneficiază nu doar pacienŃii internaŃi ci şi pacienŃii care pot fi
trataŃi în regim ambulatoriu. In limita plafonului valoric lunar aprobat de
CASS TIMIŞ aceştia beneficiază de servicii gratuite.
De la an la an, în cadrul spitalului, se aduc îmbunătăŃiri în asigurarea
serviciilor medicale prin dotarea cu aparatură nouă, performantă şi
asigurarea de condiŃii bune de cazare şi hrană a pacienŃilor internaŃi,
asigurarea necesarului de medicamente şi materiale sanitare.
Interesul sporit pentru asigurarea serviciilor medicale prin intermediul
unui personal calificat a fost şi motivul pentru care Spitalul Dr. Karl Diel
împreună cu grupul Şcolar “Mihai Eminescu“ s-au implicat pentru
înfiinŃarea unei secŃii pentru Şcoala postliceală de asistente medicale, care în
acest an pregăteşte a patra generaŃie de viitoare asistente medicale.
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Sănătatea populaŃiei este un domeniu prioritar pentru orice Ńară
civilizată; asigurarea serviciilor medicale de calitate este un scop pe care toŃi
cei implicaŃi în acest sistem îl doresc şi implicit şi instituŃiile medicale din
oraşul Jimbolia.
Diversitatea serviciilor medicale acoperă în bune condiŃii o mare parte
din nevoile locuitorilor oraşului Jimbolia şi a celor din împrejurimile
acestuia., fapt dovedit prin marea adresabilitate faŃă de unităŃile sanitare
orăşeneşti.
***
3. ÎnvăŃământul
3.1. ÎnvăŃământul primar se desfăşoară în trei clădiri ale unităŃii şcolare
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Jimbolia, după cum urmează:
• Clădirea de pe str. Lorena Nr. 35
• Clădirea de pe str. Enescu (Futok) Nr. 1/A
• Clădirea de pe str. Clarii Vii
La cursurile învăŃământului primar sunt înscrişi un număr total de 524 elevi.
Elevii sunt repartizaŃi în 25 de clase I-IV, din care:
1 clasă învăŃământ simultan în limba maghiară
1 clasă simultan limba germană
1 clasă simultan limba română la Clarii Vii
1 clasă de recuperare cu focalizare pe rromi – limba română – I-IV
simultan
În învăŃământul primar sunt încadrate 25 cadre didactice din care:
1 necalificat
3.2. ÎnvăŃământul gimnazial se desfăşoară în două clădiri, după cum
urmează:
• Clădirea de pe str. T. Vladimirescu Nr. 81
La cursurile învăŃământului gimnazial sunt înscrişi un număr total de 458
elevi.
Elevii sunt repartizaŃi în 22 de clase, din care:
1 clasă simultan secŃia maghiară + 1 clasă maghiară
1 clasă simultan secŃia germană
În învăŃământul gimnazial sunt încadrate 45 cadre didactice şi un psiholog
şcolar.
3.3. La secŃia sportivă lupte libere:
1 cadru calificat
½ normă îngrijitor
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3.4. La şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Jimbolia sunt angajaŃi 6,5 îngrijitoare
şi 3 muncitori de întreŃinere , 1 fochist, 2 paznici şi 1 administrator
Personalul didactic auxliliar este format din: 2 secretare, 1 laborant, 1
bibliotecar.
În oraşul nostru învăŃământul profesional şi liceal a fost organizat
începând cu data de 01.09.1999 prin unificarea Grupului Şcolar Agricol
Jimbolia cu Grupul Şcolar Industrial Jimbolia.
În prezent Grupul Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia cuprinde un număr
de 873 elevi la cursuri de zi din care 583 jimbolieni, adică 66,78%, diferenŃa
fiind din localităŃile învecinate, organizaŃi în 9 clase S.A.M. (lucrător finisor
în construcŃii – 1 clasă, lucrător în electronică şi automatizări – 2 clase,
lucrător hotelier – 1 clasă, lucrtător în confecŃii piele şi înlocuitori – 1 clasă,
lucrător în lăcătuşerie şi structuri – 1 clasă, lucrător în electrotehnică – 1
clasă, lucrător în mecanica aplicată – 1 clasă, lucrător în tricotaje şi confecŃii
– 1 clasă, 5 clase AN DE COMPLETARE (cls. a XI-a): comerciant vânzător
– 1 clasă, mecanic agricol – 1 clasă, confecŃioner produse piele şi înlocuitori
– 1 clasă, electrician exploatare – 1 clasă, zidar-pietrar-tencuitor – 1 clasă.
12 clase la liceu zi (4 clase matematică-.informatică, 4 clase filologie,
3 clase tehnician instalaŃii electrice, 1 clasă tehnician automatizări) ; 4 clase
liceu zi filiera S.A.M. (2 clase tehnician în electzrotehnică şi 2 clase
tehnician mecanic întreŃinere şi reparaŃii), 8 clase liceu seral (2 clase chimiebiologie, 1 clasă tehnician electrotehnist, 3 clase tehnician în instalaŃii
electrice, 1 clasă tehnician mecanic întreŃinere şi reparaŃii, 1 clasă tehnician
automatizări), 2 clase postliceală (1 clasă tehnicican în electrotehnică şi
automatizări, 1 clasă agent gestiune), 4 clase de gimnaziu (1 clasa a V-a, 1
clasa a VI-a, 1 clasa a VII-a 1 clasa a VIII-a).
În cadrul acestei unităŃii şcolare în prezent funcŃionează un număr
total de 44 clase, activitatea şcolară fiind asigurată de 58 cadre didactice din
care: 44 profesori, 8 ingineri, 6 maiştri instructori, la care se adaugă 29
persoane încadrate pe funcŃii administrative, pază şi servicii.
***
II.

CULTURĂ ŞI SPORT

În perioada 3 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006, la Casa de Cultură
din Jimbolia au avut loc următoarele activităŃi culturale:
1. ActivităŃi prevăzute în agenda culturală a oraşului Jimbolia:
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perioada desfăşurării

Denumirea activităŃii cultural-sportive

ianuarie
ianuarie
februarie
martie
martie
martie
martie
aprilie
aprilie
aprilie

11.

mai

12.
13.

mai
mai

14.

mai

15.
16.
13.

iunie
iunie
iunie

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

iunie
iunie
iulie
iulie
iulie
iulie
iulie
august
august

23.
24.

august
septembrie

25.

septembrie

Decernarea premiului”Mihail Avramescu”
Aniversare Mihai eminescu
Aniversare Constantin Brâncuşi-130 de ani
Balul Pompierilor
Mâna Scriitorului –ed. a V-a
Cupa „8 martie ”la handbal feminin
Parada modei şi expoziŃie de accesorii moderne
Integrare Europeană
Comemorare Mircea Eliade – 20 de ani
ExpoziŃie de icoane pe sticlă,realizată de elevii
şcolii generale din Jimbolia
Zilele sportului pt. toŃi- cros, ciclism, mini
fotbal
Flori de Mai- spectacol folcloric
Memorialul St. Jäger(expo de arta plastica cu
tema „łara mea”, progr. Artistic)
Expo Heinrich Heine- 150 de ani de la moartea
sa
Ziua Copilului
Raliul Jimbolia – IV
Tabără de gravură (III)cu participarea artistului
german Peter Froh
Anul Mozart (expo, concerte, conferinŃe)
Aniversare Nicolae Iorga – 135 de ani
Festivalul internaŃional Jimbo-Blues(ed. a IV-a)
Cupa Pipatch la handbal masculin
Tabără internaŃională de ceramică
Tabără internaŃională de jucării din lemn
Zilele muzicii jimboliene II
Zilele Jimboliene(ed. a IX-a)
ExpoziŃie de cartofilie şi filatelie- pictură
românească
Jimbolieni în 5 uniforme militare-expo
ExpoziŃie de calendare şi almanahuri vechi de
pe teritoriul României
Expo – Căile Ferate Române

26.

septembrie

Anul „Regele Carol I” – expo fotografii de
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27.
28.
29.

septembrie
octombrie
octombrie

30.
31.
32.

octombrie
octombrie
decembrie

33.
34

decembrie
decembrie

epocă, decoraŃii, etc
Super cupa Pipatch la handbal feminin
Balul Strugurilor (ed. a III-a)
Memorialul Ştefan Tapalagă – concurs de lupte
libere
InterferenŃe folclorice
Bal mascat- Halloween
Manifestări prilejuite cu ocazia zilei naŃionale a
României
Sărbătoarea de Ignat
Festivalul „O, brad frumos !”

2. ActivităŃi culturale ce nu au fost prevăzute în agenda culturală
a oraşului Jimbolia:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Perioada Desfăşurării
februarie
februarie
februarie
martie
martie
martie
aprilie
aprilie
mai
mai
mai
mai

12.

13.
14.

septembrie
octombrie

Denumirea activităŃii cultural-sportive
Spectacol oferit de Teatrul German de Stat
din Timişoara
ExpoziŃie de costume populare –
Cătălina Pâşlea
ExpoziŃie de pictură – Consuela
Grigorescu
Spectacol folcloric- Irina Loghin
şi Fuego
Bal mascat în colaborare cu
GrădiniŃa PP 1 –Jimbolia
Concert – Proconsul
ExpoziŃie Ştefan Popa Popa s
Spectacol- Teatrul NaŃional din
Cluj împreună cu Florin Piersic
Spectacol de magie
Spectacol folcloric maghiar
Teatru de păpuşi(marionete)
Spectacol
de
muzică
şi
divertisment
organizat
de
Ministerul AdministraŃiei şi
Internelor
Teatrul Popular Maghiar din
Szeged
Festivalul Mariana Drăghicescu
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15.
16.

noiembrie
noiembrie
decembrie

Campanie antidrog
ExpoziŃie de costume populare
Concert Blues- Beatrix Leila
17.
Imre
18.
decembrie
Teatru de păpuşi
decembrie
Dascăli jimbolieni cu care ne
19.
mândrim- spectacol
Biblioteca Orăşenească Jimbolia avea la sfârşitul anului 2006, 51960
de volume. În cursul anului 2006 au fost achiziŃionate 263 de volume şi au
fost scoase din inventar 198 de volume.
Numărul cititorilor înscrişi la bibliotecă în cursul anului 2006 a fost de
1042 de cititori care au împrumutat 15900 de volume de carte şi 118
periodice.
AcŃiunile organizate de Biblioteca Orăşenească Jimbolia în anul 2006
s-au bucurat de aprecierea publicului prezent. A devenit o tradiŃie ca şirul
acŃiunilor organizate de Biblioteca Orăşenească Jimbolia să înceapă cu
aniversarea zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu, la 15 ianuarie, a
fiecărui an. De altfel, Biblioteca Orăşenească Jimbolia poartă şi numele
poetului Mihai Eminescu, statuia poetului aflându-se în faŃa clădirii secŃiei
pentru adulŃi.
La 15 ianuarie 2006, biblioteca a organizat un medalion literar
„Mihai Eminescu” şi o expoziŃie de carte. Elevi de la Şcoala Generală şi de
la Grupul Şcolar Industrial „Mihai Eminescu” din Jimbolia au recitat din
lirica lui Mihai Eminescu. S-au depus coroane de flori la statuia poetului.
Cu prilejul Zilelor Jimboliene, biblioteca a invitat Editura Excelsior
Art din Timişoara la aniversarea a 15 ani de activitate a editurii. A fost
lansată cartea „AdolescenŃă suspendată” a scriitoarei Corina Victoria Sein.
Poetul Emil Şain a susŃinut un recital de poezii şi epigrame din opera
sa.
De finanŃare din partea Consiliului JudeŃean au beneficiat acŃiunile
cuprinse pe agenda culturală a Consiliului JudeŃean. Acestea au fost:
- Comemorare Mircea Eliade-20 de ani – aprilie;
- Aniversare Nicolae Iorga-135 de ani – iunie.
La aceste activităŃi au fost invitaŃi să vorbească oameni de cultură din
Timişoara, scriitori şi cadre universitare, precum şi profesori şi elevi de la
Şcoala Generală şi de la Grupul Şcolar „Mihai Eminescu” din Jimbolia.
Activitatea sportivă
a. Fotbal – locul I etapa pe zonă – calificat la etapa judeŃeană
b. Baschet:
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- Fete – locul I etapa pe zonă – calificat la etapa judeŃeană
- BăieŃi – locul I etapa pe zonă – calificat la etapa judeŃeană
c. Handbal:
- Fete – locul I etapa pe zonă – calificat la etapa judeŃeană
- BăieŃi – locul I etapa pe zonă – calificat la etapa judeŃeană
d. Şah – Pârciu – locul I pe zonă – calificat la etapa judeŃeană
e. Cros: 3 fete şi 3 băieŃi – calificaŃi la etapa judeŃeană
Rezultate sportive obŃinute în anul 2006 la lupte libere
Locul VI – Campionatul European – cadeŃi
Locul III – Campionatul NaŃional – seniori
Locul I – Campionatul NaŃional – juniori
Locul I – Campionatul NaŃional – cadeŃi
Locul I – Campionatul NaŃional – şcolari
Locul IV – InternaŃionalele României – juniori
Locul III – InternaŃionalele României – juniori
Locul III – Campionatul NaŃional – copii
Locul IV – Campionatul NaŃional – juniori
Locul IV – Campionatul NaŃional – juniori
Locul IV – Campionatul NaŃional – cadeŃi
***
III.

STAREA ADMINISTRATIVĂ

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAłII PUBLICE,
RESURSE UMANE
1. Serviciul Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse Umane se
află în subordinea primarului, având în componenŃă un post de conducere şi
nouă posturi de execuŃie.
2. SINTEZA ACTIVITĂłII PE ANUL 2006
A. Compartimentul RelaŃii Publice:
- informarea cetăŃenilor asupra drepturilor ce le revin potrivit Legii
544/2003, privind liberul acces la informaŃiile de interes public şi al Legii
52/2001, privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, prin
postarea de afişe explicative la sediul Primăriei şi în diferite locuri din oraş;
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- au fost editate şase numere din Buletinul informativ al Primăriei, care a
reflectat activitatea şi realizările Consiliului local şi ale Primăriei şi care au
fost distribuite gratuit la toate locuinŃele din oraş de către voluntari din
CCRS;
- pe site-ul Primăriei Jimbolia au fost postate informaŃii care, potrivit Legii
544/2003, sunt considerate ca fiind furnizabile din oficiu: program de
funcŃionare, program de audienŃe, coordonatele de contact ale instituŃiei,
organigrama şi statul de funcŃii, etc. Acelaşi site a găzduit în permanenŃă
informaŃii despre principalele evenimente din oraş, însoŃite de fotografii, la
fel ca şi formatul electronic al Buletinului informativ editat de Primărie;
- realizarea de dosare de prezentare a oraşului şi a unor proiecte culturale,
precum şi coordonarea apariŃiei Ghidului oraşului Jimbolia, ediŃia a II-a;
- culegerea şi prelucrarea de informaŃii privind activitatea curentă a Primăriei
şi proiectele în derulare;
- conceperea, editarea şi emiterea a şase comunicate de presă, anunŃuri şi
note de presă;
- monitorizarea mass-media, aducerea problemelor semnalate la cunoştinŃa
conducerii;
- convocarea diferitelor evenimente festive sau oficiale şi pregătirea acestora
( Festivalul Jimbo-blues, Raliul Jimboliei, Zilele Jimboliene, 1 Decembire –
Ziua NaŃională a României, Sărbătoarea de Ignat şi altele)
- conceperea şi tipărirea de afişe şi diplome pentru diverse activităŃi culturalsportive
- redactarea corespondenŃei cu oficialităŃile judeŃene şi naŃionale în scopul
prezentării oraşului şi a problemelor cu care se confruntă; redactarea şi
expedierea de scrisori către instituŃii, investitori şi personalităŃi din
străinătate; redactarea răspunsurilor sosite pe e-mail către primar din Ńară şi
străinătate;
- redactarea răspunsurilor la Cereri de solicitare de informaŃii publice pentru
paisprezece persoane fizice şi juridice;
- afişarea datelor de desfăşurare şi a ordinii de zi a şedinŃelor Consiliului
local la sediul Primăriei şi postarea Hotărârilor adoptate de către acesta pe
site-ul Primăriei;
În perioada amintită, nu au existat şedinŃe ale Consiliului local de
dezbatere a Proiectelor de hotărîre care să nu fie publice.
B. Compartimentul Integrare Europeană
În cadrul acestui compartiment şi împreună cu AsociaŃia
Microregională Banat Ripensis de dezvoltare a localităŃilor, din care
Primăria Jimbolia face parte au fost elaborate şi depuse spre finanŃare
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nerambursabilă din fonduri ale Uniunii Europene şi ale Guvernului
României un număr de doisprezece proiecte. Dintre acestea, nouă proiecte au
fost acceptate pentru finanŃare nerambursabilă, după cum urmează:
1.

Consolidarea parteneriatului pe TRASEELE COMUNICĂRII între
microregiuni transfrontaliere
PHARE CBC – Ungaria
Grant : 66.415 EUR

2.

Centru regional transfrontalier pentru incubarea afacerilor,
consolidarea competenŃelor manageriale şi dezvoltare economică
zonală
PHARE CBC – Ungaria
Grant: 297.000 EUR

3.

Curcubeu cultural peste frontiera româno-sârbă
PHARE CBC – Serbia
Grant : 49.900 EUR

4.

EXPO – RIPENSIS – promovarea afacerilor şi a produselor
agricole în Banatul românesc şi sârbesc
PHARE CBC – Serbia
Grant : 315.000 EUR

5.

Dosar de candidatură pentru Programul LEADER
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

6.

Dosar de solicitare pentru Programul ECONOMIA BAZATĂ PE
CUNOAŞTERE
Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiilor
În cadrul acestui proiect urmează să sosească pentru ReŃeaua
Electronică a comunităŃii locale următoarele echipamente : 20
calculatoare, 3 servere, 2 imprimante, 1 multifuncŃională, 1 scaner, 1
copiator, 2 camere web, 2 videoproiectoare, 1 cameră foto digitală, 4
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UPS, 4 switch, 1 router. Proiectul va asigura şi costul abonamentului
internet de bandă largă pe o perioadă de trei ani.
7.

Muzeul presei Sever Bocu
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional
Grant : 23.200 RON

8.

Muzeul presei Sever Bocu
Guvernul României – Departamentul pentru RelaŃii Interetnice
Grant: 12.780 RON

9.

Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi
realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă
Clarii Vii
Guvernul României, prin Programul de dezvoltare a Infrastructurii
Grant : 45.000 RON

C. Compartimentului Salarii-Resurse Umane
În cadrul Compartimentului Salarii-Resurse Umane activitatea
pe parcursul anului 2006 a constat în:
- Întocmit state de funcŃii şi funcŃiuni, organigrama şi alte lucrări legate
de structura serviciilor sau compartimentelor, de cîte ori au intervenit
modificări sau completări.
- Întocmit referate şi dispoziŃii majorări salarii sau sporuri de vechime ,
indexat salarii conform legislaŃiei în vigoare în lunile ianuarie şi
octombrie, referate şi situaŃii legate de acordare trepte sau grade
superioare de salarizare,
- Întocmit referate dispoziŃii angajări sau lichidări ,
- Întocmit şi evidenŃa contractelor şi carnetelor de muncă,
- Întocmit dosare personale: funcŃionari publici, personal contractual,
asistenŃi personali
Calculul salariilor, concediilor medicale, concediilor de odihnă,
drepturilor speciale lunare şi altor drepturi ale angajaŃilor şi consilierilor.
Întocmit fişe fiscale, situaŃii cu reŃineri pentru CAS , sănătate şi şomaj
contribuŃii unitate precum şi pe fiecare angajat şi transmiterea lor
instituŃiilor după caz. Eliberat adeverinŃe personalului angajat pentru
diferite solicitări.
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- SituaŃii statistice legate de nr. personal şi fondul de salarii lunar,
trimestrial şi semestrial transmise la DirecŃia de Statistică şi DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice,
- Lucrări şi avize legate de funcŃionarii publici , transmise AgenŃiei
NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Pregătit şi întocmit lucrări cu
privire la concursuri organizate pentru ocupare posturi vacante.
- Lucrări de arhivare şi predare documente arhiva unităŃii.
Pentru a răspunde mai bine creşterii şi diversificării permanente a
cerinŃelor cetăŃenilor şi a mediului economic şi social 25 de angajaŃi ai
primăriei au fost îndrumaŃi să urmeze programe de perfecŃionare
profesională, astfel: 16 persoane- cursuri de tehnologia informaŃiei, 9
persoane- cursuri în domenii specifice.
SituaŃia privind nr. personal şi fondul de salarii pe anul 2006
Nr. mediu Fond salarii
personal
An 2006
( lei)
1 AdministraŃie
38
543495
2 Aparat propriu consiliu 1
9267
3 Serviciul
5
57260
Publ.Evid.Pers.
4 Cultura
11
101248
5 Centrul de zi
7
48794
6 Serv.voluntar
de 9
75451
urgenŃă
7 Transport şcolar
1
6329
8 AutofinanŃate
4
30162
9 AsistenŃi personali
52
213046
10 Consilieri
17
79414

Nr ACTIVITATEA
crt

***
ADMINISTRAłIE PUBLICĂ, SECRETARIAT, ARHIVĂ
În anul 2006 au fost Ńinute 21 de şedinŃe ale Consiliului local
din care: 11 şedinŃe ordinare şi 9 şedinŃe extraordinare şi au fost adoptate
un număr de 272 hotărâri vizând diverse probleme .
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Tot în această perioadă au fost emise de către primar un număr
de 240 dispoziŃii vizând diverse probleme.
Au fost eliberate un număr de 122 adeverinŃe de nerevendicare
terenuri sau imobile în vederea înstrăinării, au fost întocmite un număr de 33
contracte de vânzare-cumpărare - terenuri şi spaŃii cu altă destinaŃie decât
cea de locuinŃă şi 10 contracte de vânzare-cumpărare apartamente în blocul
din str.Mărăşeşti nr.39.
În pweioada 01.01.-31.12.2006 au fost preluate şi predate la
DirecŃia Muncii un număr de 148 dosare alocaŃii de stat pentru copii, 123
dosare îndemnizaŃii nou-născut şi 210 dosare îndemnizaŃii creştere copil
În perioada 05.01.-31.12.2006 în cadrul compartimentului
secretariat/registratură au fost înregistrate un număr de 10.614 cereri şi
documente eliberate din oficiu.
La arhivă în perioada 1.01-31.12.2006 s-au preluat si verificat
de la compartimente, conform Legii 16/1996, pe baza de inventare, dosarele
create de acestea;
S-au cercetat diferite dosare, registre, etc. din depozitul de
arhivă, in vederea eliberarii de certificate şi adeverinŃe solicitate de cetăŃeni,
în vederea dobândirii unor drepturi, în număr de 65 cereri;
Se lucrează la selecŃionarea fondului “Sfatul Popular al oraşului
Jimbolia”, prioada 1969 – 2000. şi predarea lor la DirecŃia JudeŃeană a
Arhivelor NaŃionale Timişoara.
Serviciul public comunitar de evidenŃă a parsoanelor în anul
2006 a funcŃionat în deficit de personal, faŃă de 6 persoane angajate a
funcŃionat cu 4 şi a asigurat serviciile de evidenŃă a persoanelor pentru oraşul
Jimbolia şi comunele Cărpiniş, Comloşu Mare, Iecea Mare şi Lenauheim cu
un total de populaŃie activă 34.655 persoane.
Statistic activitatea se prezintă astfel :
- 5.415 de înregistrări în registrul de corespondenŃă ;
- 2.631 de cărŃi de identitate eliberate,
- 1.722 paşapoarte eliberate ;
- 231 cărŃi prvizorii eliberate ;
- 345 reşedinŃe înregistrate ;
- 558 acte de stare civilă , din care : 235 naşteri,. 150 căsătorii şi
173 decese ;
- 1061 certificate de stare civilă eliberate, din care : 650 de naştere,
208 de căsătorie şi 203 de deces
***
ÎN DOMENIUL SITUAłIILOR DE URGENłĂ
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Principalele acŃiuni avute în vedere au fost:
▪ stabilirea forŃelor şi mijloacelor pentru realizarea unui nivel al capacităŃii
de răspuns cât mai apropiat nevoilor determinate de numărul şi gradul de
pericol al surselor de risc luate în evidenŃă şi monitorizate;
▪ realizarea măsurilor necesare pentru informarea oportună a factorilor de
decizie şi alarmarea populaŃiei referitor la iminenŃa producere a dezastrelor
naturale şi/sau tehnologice;
▪ realizarea măsurilor de protecŃie a populaŃiei şi animalelor, bunurilor
materiale, valorilor de patrimoniu şi factorilor de mediu conform situaŃiilor
de risc la care ar putea fi supus teritoriul administrativ, prin evacuare,
adăpostire şi asistenŃă sanitară;
▪ pregătirea personalului cu atribuŃii în domeniul protecŃiei civile din
administraŃia publică locală, de la nivelul instituŃiilor publice şi agenŃilor
economici prin şedinŃe teoretice şi practice, cursuri şi convocări;
▪ instruirea populaŃiei neîncadrate, a elevilor, în vederea însuşirii regulilor
de comportare înainte, pe timpul şi după producerea dezastrelor sau
acŃiunilor militare, precum şi pentru acordarea autoajutorului sau a primului
ajutor, în caz de dificultate;
▪ asanarea teritoriului de muniŃia rămasă neexplodată în urma conflictelor
militare;
▪ luarea în evidenŃă a tuturor surselor şi zonelor de risc natural şi
tehnologic existente pe teritoriul administrativ al oraşului;
▪ elaborarea prognozelor privind urmările probabile ale producerii unor
dezastre, calculul necesarului de forŃe şi mijloace de intervenŃie pentru
diferite variante;
Toate acestea pot fi considerate ca acŃiuni pregătitoare corespunzătoare
fazei (fazelor) de predezastru.

Primarul oraşului Jimbolia
Kaba Gabor
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