ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
RAPORT
asupra stării generale, economice, sociale, culutrale, sportive şi administrative a oraşului
Jimbolia în anul 2015
I. STAREA ECONOMICĂ
1. INDUSTRIA
Profilul industrial al oraşului Jimbolia este influentat de industria electrotehnică şi
electronică ( SUMIDA ROMANIA), industria mecanicã (CRH ROMÂNIA, RICHARD
HALM TEHNOLOGIE, FAULHABER, WITTRONIC) .
Cele mai mari firme industriale ale oraşului sunt: SUMIDA ROMÂNIA( fosta VOGT ROMANIA –
componente electronice, RICHARD HALM TEHNOLOGIE– pompe hidraulice, FAULHABER –
micromotoare, KABEL SYSTEME-HATZFELD – cabluri pentru sisteme audio şi video, CRH
ROMÂNIA– subansamble auto.
La 31.12. 2015, în oraşul Jimbolia, la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, erau înregistrate
un număr de 461 de firme( societăţi comerciale, persoane fizice, asociaţii familiale, organizaţii non
profit), cu sedii pe raza oraşului Jimbolia, sau cu puncte de lucru în Jimbolia, şi care plătesc
impozite în sumă de 2.698.972 lei, ponderea cea mai mare fiind impozitul pe clădiri, respectiv suma
de 1.077.343 lei, urmat de impozitul pe terenul extravilan în sumă de 316.275 lei, principalele
societăti contributoare fiind SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRL şi SC TECHNOLAND SRL.
In ceea ce priveşte COMERŢUL ŞI PRESTAREA DE SERVICII, în oraşul Jimbolia, îşi
desfăşoară activitatea un număr de 70 de unităţi comerciale care desfac produse alimentare şi
nealimentare, 75 de unităţi prestatoare de servicii, inclusiv cabinete medicale şi stomatologice, 15
unităţi de alimentaţie publică, restaurante, baruri şi fast food-uri, 4 bănci, 13 societăţi cu profil de
industrie, 7 farmacii, din care trei veterinare, 6 biserici.
Referitor la activitatea hotelierã 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 şi Pensiunea Eden.

2. AGRICULTURA

Jimbolia are o suprafaţă agricolă de 9749 ha, din care 8990 ha arabil. Din această suprafaţa,
6251 ha de teren arabil sunt proprietate privată a persoanelor fizice, 2940 ha sunt proprietate
privată a societăţilor agricole.Numărul titlurilor de proprietate au fost eliberate în proprorţie de
99%.
Pe teritorul oraşului nostru funcţionează SC Agricola San Giorgio SRL care a exploatat în
anul 2015 o suprafaţă de 1962,44 ha. Este lăudabil faptul că în cursul anului 2015 , conducerea
unităţii a continuat practicarea unei tehnologii superioare, cu utilaje moderne şi performante
relizănd producţii foarte bune pe suprafeţele cultivate.
Producţii foarte bune a obţinut şi SC Abelda SRL care a exploatat în anul agricol 2014-2015
o suprafață de 912,162 ha teren agricol.
Totodată aceste două societăţi , în cursul anului 2015 , au asigurat pentru deţinătorii
individuali de terenuri agricole, diferite sortimente de seminţe , îngrăşăminte, ierbicide şi alte
substanţe necesare pentru întreţinerea culturilor şi au efectuat diverse lucrări agricole către micii
agricultori din localitate
În anul 2015 pe lângă cele două societăţi agricole menţionate mai sus, au mai lucrat teren
S.A. Ceres 75,54 ha, SC Tehnoland 574,7 ha, SC Zappe and Soan 178,46ha, SC Seviagro SRL
368,27 ha, SCKaşa Agro Prest SRL 636,35 ha, , SC Vest Land Company SRL 1397,8012 ha.
SC Agri Ellen SRL au livrat în decursul anului 2015 peste 16000 capete porcine.
SC Faust Florea – Usturoi SRL în anul 2015 au crescut peste 100 capete porcine şi 23000
pui de carne în mai multe serii, 3 bovine cu lapte și peste o sută capete păsări outoare de unde
alimentează magazinele și pensiunea pe care le deține în Jimbolia.
Tot în anul 2015 au funcţionat două ferme de porcine aparţinând SC Smithfield Ferme SRL
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cre livrează peste 25 000 capete pe serie.
Creşterea interesului pentru agricultură în localitatea noastră este demonstrată şi de faptul că
în cursul anului trecut parcul de tractoare şi maşini agricole s-a înoit cu utilaşe agricole străine şi
româneşti.
Situaţia parcului de tractoare şi maşini agricole la data de 31.12.2014 în localitatea Jimbolia
a fost următoarea:
Tractoare
98 buc. din care 41 din import
Semănători păioase
38 buc din care 22 din import
Semănători prăşitoare
36 buc din care 19 din import
Combine păioase
26 buc din care 26 din import
Combine pentru porumb
10 buc
Remorci tractor
88 buc
Grape cu discuri
37 buc
Pluguri
65 buc
Combinatoare
18 buc
Cultivatoare
36 buc
Maşini pentru erbicidat
26 buc
Prese pentru balotat
8 buc
Culturile de bază în anul 2015 au fost grâu, porumb, rapiţă şi floarea soarelui la care s-au
obţinut producţii bune .
Jimbolia are în prezent 303 ha de păşune din care 200 ha se foloseşte efectiv ca păşune, o
suprafaţă de 47,71 ha a fost împădurită iar diferenţa de teren este închiriat prin licitaţie la
particulari. Suprafaţa de păşune folosită efectiv, a fost concesionată crescătoriloer de animale care
beneficiază şi de subvenţia pe suprafaţă.
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 taxa de păşunat.
Activitatea s-a desfăşurat conform fişei postului ca inspector principal in cadrul
compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritorului-Registrul Agricol.
Anul 2015 a început cu unele probleme, deoarece nu au apărut noile registre agricole și de
aceea am fost obligați să lucrăm pe registrele vechi.
Registrele noi au început să fie tipărite și primite de noi începând cu luna septembrie până în
luna noiembrie și de aceea nu s-au putut completa în totalitate, urmând ca finalizarea acestora să se
desfășoare în cursul anului 2016.
Pe parcursul anului am soluţionat toate cererile pentru eliberarea adeverinţelor solicitate de
cetaţenii oraşului, necesare pentru şomaj,subvenţia pe suprafaţă, asigurare de sănatate, bursă pentru
copii, ajutor pentru încălzire şi alte adeverinţe solicitate de persoane fizice sau societăţi.
Am participat la acţiunea de subvenţionarea agricultorilor din Jimbolia eliberând peste 200
de adeverinţe .
În anul 2015 s-a finalizat inventarierea terenurilor aparţinând UAT Jimbolia conform Legii
165/2013 pentru care s-au întocmit, împreună cu reprezentanţii firmei autorizate pentru efectuarea
acestor lucrări, diferite anexe şi situaţii referitoare la terenurile agricole.
În anul 2014 păşunea a fost închiriată crescătorilor de animale care beneficiază de
subvenţia pe suprafaţă, bani care vor fi folosiţi numai pentru întreţinerea păşunii şi îmbunătăţirea
acesteia ca şi calitate.
Au fost făcute nenumărate verificări în teren pentru buna desfăşurare a activităţii de păşunat
şi de urmărire a crescătorilor de ovine pentru a nu distruge culturile de cereale prin păşunare şi
călcare.
Împreună cu reprezentantul DADR Timiş, am participat la evaluarea pagubelor făcute de
animale la culturile particularilor cât şi la aplanarea conflictelor între proprietarii de terenuri care nu
au respectat semnele de hotar la semănat sau recoltat.
Împreună cu reprezentanţii APIA am participat la identificarea parcelelor şi eliberarea de
adeverinţe pentru subvenţiile pe suprafaţă.
S-au eliberat un titlu de proprietate conform Legii 247/2005.
În anul 2015 s-a continuat procedurile de înregistrare și afișare a ofertelor de vânzare
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conform Legii 17/2014 unde s-au înregistrat 109 oferte vânzare care au fost depuse la DADR Timiș
și pentru care s-au eliberat actele necesare în vederea încheieri actului de vânzare cumpărare.
Pe lînga activitatea stabilită prin fişa postului am participat şi la alte probleme curente ale
Primăriei.
3. SITUAŢIA INFRASTRUCTURII
Serviciile de gospodărie orăşenească au fost asigurate de către SC AQUATIM SA care este
concesionarul activităţilor de alimentare cu apă şi canalizare şi de către SC RETIM SA , care este
concesionarul activităţii de salubrizare în oraşul Jimbolia.
Alimentarea cu apă
a. Sursa – 9 foraje la 250 metri adâncime din care funcţionează 8 bucăţi
Echipare – pompe submersibile Grundfos
Q=21 mc/h, H=36 mcA, P=3 kw
b. Debite: Max orar: 45 l/s
Mediu orar: 27 l/s
Max. zilnic: 42 l/s
Q anual (2004): 912.000 mc/an
C.Conducta de aducţiune OL Dn 150-225 mm, L=3,5 km
D.Înmagazinare – 2 buc. rezervoare 570 mc din inox supraterane.
La intrarea în rezervoare se face clorinarea cu aparate de clorinare de tip Aldos-Grundfos.
Măsurarea volumelor de apă se face la intrarea şi la ieşirea din staţie cu debitmetre
electronice.
Distribuţia apei se realizează cu o staţie de pompare care cuprinde 4 electropompe de tip
Lawara, cu convertizoare de frecvenţă. Procesul de tratare este condus şi monitorizat prin
intermediul calculatorului, monitorizarea şi intervenţia în cadrul procesului putându-se să se facă
atât din staţie cât şi de la distanţă prin intermediul internetului.
Livrarea apei se face 24 ore/zi, 365 zile/an.
Reţeaua de distribuţie este inelară cu diametre între Dn 50-250 mm în lungime de 50 km şi
reţele de serviciu cu branşamente în lungime de 12 km.
Vol. max zilnic=4.347 mc/zi
Vol. mediu zilnic=2.800 mc/zi
B. Canalizare-epurare
2.1 Reţeaua de canal are o lungime de 8,5 km şi deserveşte în principal zonele de locuinţe la
blocuri. Secţiunile sunt cuprinse între Dn 250-500 mm.
Datorită configuraţiei terenului, sunt amplasate 4 staţii de pompare intermediare echipate cu
pompe ACV 100.
. Staţia de epurare
Capacitate: 41,7 l/s şi cuprinde:
- treapta mecanică (bazin liniştire, deznisipator, decantor primar)
- treapta biologică (bazine de aerare, decantoare secundare, concentratoare de nămol, bazin
stabilizare nămol, staţie pompare nămol, staţie pompare ape uzate şi platforme de uscare)
Receptorul autorizat pentru afluent: Bega Veche.
Lungimea drumurilor în oraşul Jimbolia este de 43 km, din care străzi modernizate în
lungime de 36 km şi străzi nemodernizate 7 km.
Toate străzile, indiferent că sunt sau nu sunt modernizate, au amenajate trotuare pe părţile
unde sunt case. Trotuarele au îmbrăcăminte asfaltică în zona centrală, iar în zonele marginale sunt
construite din cărămidă sau sunt betonate.
Reţeaua de alimentare cu gaze naturale este formată dintr-un racord de medie presiune de 6
ţoli cu o lungime de 750 ml, o staţie de reglare-măsurare amplasată în strada Calea Moţilor şi
conducte de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune având o lungime de 42 km, cu diametre
cuprinse între 2 ţoli şi 8 ţoli.Aceste conducte de distribuţie sunt din oţel în lungime de 21.882 ml şi
din polietilenă de înaltă densitate în lungime de 20.120 ml.
TRANSPORT PUBLIC
Pe parcursul anului am soluţionat toate cererile pentru eliberarea autorizațiilor taxi, liceențelor de
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transport prin curse regulate speciale, legitimaților card de parcare pentru persoane cu dizabilități,
înregistrare mopede, tractoare, utilaje agricole.
Au fost făcute
nenumărate verificări în teren pentru buna desfăşurare a activităţii de transport public.
În anul 2015 orașul Jimbolia a fost dotat cu 2 microbuze cu o capacitate de 16 locuri, acestea
fiind repartizate compartimentului transport public în activitatea de transport școlar.
Situaţia înregistrărilor mopede, tractoare, remorci…… la data de 31.12.2015 în localitatea
Jimbolia a fost următoarea:
 Mopede
9 buc
 Tractoare 10 buc
 Combine
3 buc
Situația legitimaților-card de parcare pentru persoane cu dizabilități, la data de 31.12.2015
este următoarea:
 Leg.parcare persoane cu dizabilități 16 buc
Situația autorizațiilor taxi persoane cât și marfă, la data de 31.12.2015 este următoarea:
eliberare autorizați transport în regim de taxi - 2 autorizați
eliberare copii conforme a autorizației de transport în regim de taxi -6 buc.
Pe lângă activitatea stabilită prin fişa postului am participat şi la alte activități desfășurate în
cadrul primăriei cum ar fi supravegherea dispeceratului camerelor de supraveghere video a
orașului.
II. STAREA SOCIALĂ
1. Asistenţa socială
Obiectul de activitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială îl constituie realizarea
ansamblului complex de măsuri şi acţiuni, programe, activităţi profesionale, menite să răspundă
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei,
pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale, în
scopul creşterii calităţii vieţii.
În anul 2015 Serviciul Public de Asistenţă Socială a fost acreditat ca furnizor de servicii
sociale, conform prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale, cu modificările ulterioare şi autorizat să acorde servicii sociale.
Serviciile sociale de specialitate furnizate de către S.P.A.S. sunt acordate prin:
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia – deţine licenţă provizorie
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi “Nu mă uita” – în curs de licenţiere
În cursul anului 2015 personalul serviciului a efectuat un număt total de 315 anchete sociale.
1. Compartimentul Autoritate tutelară şi Protecţia copilului:
Personalul a efectuat 137 anchete sociale pe probleme legate de protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi autoritate tutelară (evaluare iniţială, rapoarte de monitorizare/reevaluare/post integrare,
planuri de servicii, fişe trimestriale, fişă de monitorizare trimestrială privind copii cu părinţi plecaţi
la muncă în străinătate, anchete pentru programul „Bani de liceu” şi anchete pentru încredinţare
minori în urma divorţului)
2. Compartimentul Protecţia persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu handicap:
Personalul a efectuat 178 de anchete privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (anchete sociale pentru evaluare/reevaluare grad de handicap, corespondenţă cu instituţiile
de asistenţă socială, anchete pentru obţinerea rovinietei, angajarea asistentului personal sau
acordarea indemnizaţiei lunare conf. Legii 448/2006), respectiv anchete sociale privind vârstnici
care au solicitat internarea în, sau externarea din Căminul pentru persoane vârstnice din Jimbolia.
S-au întocmit 6 referate de situaţie privind tutorii interzişilor judecătoreşti.
3. Compartimentul Prestaţii sociale:
Personalul a preluat şi verificat un număr total de 229 de dosare privind acordarea unor prestaţiile
sociale, astfel: 109 alocaţii de stat, 47 indemnizaţii de creştere copil, 58 dosare de solicitare a
ajutorului de încălzire pentru perioada de iarnă 2015 – 2016, 2 dosare noi de alocaţii de susţinere
pentru familiile cu venituri / persoană sub 615 lei şi 13 dosare noi de ajutor social.
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S-a încheiat o convenţie de parteneriat pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în
baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu Asociaţia
Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat.
S-a încheiat o convenţie de colaborare cu Kinderzukunft, Fundaţia Rudolf Walther, filiala
Timişoara care are ca obiect colaborarea în vederea sprijinirii copiilor şi familiilor aflate în
dificultate din oraşul Jimbolia.
S-a continuat parteneriatul cu Rotary Club Jimbolia privind programul social „Meals –on –
Wheels – O masă caldă la domiciliu pentru persoanele vârstnice care nu se pot gospodări şi întreţine
singure” în care sunt înscrişi 22 beneficiari.
S-au întocmit 6 rapoarte de oportunitate, în vederea evaluarii celor 3 unităţi de asistenţă
socială ale Asociaţiei Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat, pentru acordarea
subvenţiei solicitată în baza Legii 34/1998.
La data de 31.12.2015 în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia se aflau
un număr de 71 de beneficiari. În cursul anului s-au înregistat 15 internări şi 5 ieşiri din sistemul de
protecţie rezidenţială a vârstnicilor. Au fost încheiate cu beneficiarii Căminului un număr de 15
contracte de servicii. Au fost efectuate 15 evaluări şi 74 reevaluări.Au fost întocmite 74 fişe de
monitorizare individuală. Au fost asigurate servicii de cazare, hrană şi condiţii de igienă unui
număr de 74 beneficiari. Au fost asigurate condiţii de îngrijire pentru un număr de 74 beneficiari.
Pe tot parcursul anului 2015 s-a urmărit asigurarea activităţilor la standarde de calitate în
cadrul Căminului pentru persoane vârstnice. În anul 2015 am încheiat 10 contracte de parteneriat
cu instituţii publice şi private, în vederea organizării de evenimente socio-culturale şi de socializare
pentru beneficiarii căminului.
Instituţiei, în anul 2015, i s-a alocat un buget de 1.800.000 lei, dar veniturile (transferuri de
la Consiliul Judeţean, Consiliul Local şi veniturile proprii) au fost de 1.559.58 lei, repartizate
astfel :
- Transferuri Consiliul Local
= 100.000 lei.
- Transferuri Consiliul Judetean
= 800.000 lei
- Venituri din contribuţie de întreţinere = 603.493 lei.
- Alte venituri
=
689 lei
- Sume din excedentul anului precedent = 55.398 lei
La data de 31.12.2015 în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „NU MĂ
UITA” se aflau un număr de 30 de beneficiari. În cursul anului s-au înregistat 5 înscrieri şi 3 ieşiri
din sistem.
În această perioadă au fost evaluaţi toţi cei 30 de beneficiari ai Centrului, stabilindu-se pentru
fiecare coeficientul de inteligență, particularităţi ale personalităţii şi obiectivele de lucru.
Au fost întocmite rapoarte de monitorizare pentru un număr de 26 beneficiari, eliberate
pentru DGASPC Timiş.
Au fost realizate împreună cu echipa multidisciplinară planuri personalizate de intervenţie
psihopedagogică şi de îngrijire pentru toţi beneficiarii.
Consider că obiectivele stabilite pentru anul 2015 au fost realizate în mare parte, urmând ca
în anul 2016 să continue direcţiile de activitate începute şi să fie adăugate noi colaborări.
2. Starea de sănătate
SPITALUL DR. KARL DIEL a funcţionat în anul 2015 cu 125 de paturi , din care : 26 de
paturi secţia medicină internă ( din care 5 paturi neurologie, 5 paturi cardiologie, 10 paturi
recuperare, medicină fizică și balneologie), 10 paturi compartiment pediatrie, 24 paturi comp. boli
cronice, 10 paturi comp. obstretrică ginecologie ( din care 3 paturi nou născuţi) , 25 de paturi secţia
chirurgie generală ( din care 11 paturi chirurgie, 6 paturi urologie, 5 paturi ortopedie-traumatologie ,
3 paturi ATI), 30 paturi secţia pneumologie ( din care 25 de paturi comp. TBC).
Toate secţiile medicale au corespondent de cabinet medical în ambulatoriul integrat şi suplimentar,
în ambulatoriu mai funcţionează cabinet de oftalmologie , ORL, dermatovenerologie, diabet
zaharat, boli de nutriţie şi alte boli metabolice , boli infecţioase, planificare familială, dispensar
TBC. În cadrul spitalului mai funcţionează un laborator de analize medicale şi radiologie.
În cadrul spitalului lucrează un număr de 191 de persoane, din care 27 de medici, toate
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specialităţile medicale fiind acoperite cu personal medical superior.
În anul 2015 , în cadrul spitalului au fost externaţi un număr de 4358 pacienţi în forma de spitalizare
continuă şi 6914 cazuri în forma de spitalizare de zi.
În cadrul ambulatoriului integrat au fost acordate 17133 de consultaţii ; la camera de gardă a
spitalului s-a prezentat un număr de 6500 de pacienţi .
Spitalul nu înregistrează datorii și arierate la data de 31.12.2015
Colaborarea cu medicina de familie a fost una bună. Există 8 medici de familie în localitatea
Jimbolia și 15 cabinete de medicină de familie în comunele învecinate.
Serviciile medicale de stomatologie sunt realizate prin cabinete medicale private. În Jimbolia există
un număr de 6 astfel de cabinete.
Din sera spitalului s-au recoltat în anul 2015:
- 3.941 kg ardei gras
- 1.542 kg castraveți
- 7.850 kg roșii
- 205 kg salată verde
- 111 kg spanac
- 103 kg ridichi
Aceste produse au fost date în consum Spitalului Dr. Karl Diel, Grădiniței cu Program Prelungit,
Centrului de zi ”Nu ma uita”, Asociației Sf. Francisc, Căminului pentru Persoane Vărstnice,
Asociația Blythswood România
Sursele de finanţare ale spitalului , în anul 2015 au fost:
- CASS TIMIŞ =
8.378 mii lei
- Ministerul Sănătăţii pentru programe naţionale şi acţiuni de sănătate
=
269 mii lei
- Buget local =
609,54 mii lei
- Venit propriu =
166 mii lei
Donaţii, sponsorizări=
68,50 mii lei
2. Învăţământ
Învăţământul preşcolar
În oraşul Jimbolia funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, Grădiniţa cu Program Prelungit
Jimbolia, căreia îi sunt arondate ca structură Grădiniţa cu Program Normal Clarii Vii, PN2 şi PN3.
Unitatea noastră îşi desfăşoară activitatea în 5 clădiri şi are înscrişi un număr de 273
preşcolari, în 15 grupe, după cum urmează:
- program prelungit – 93 preşcolari
- program normal - 180 preşcolari
Din aceste grupe de preşcolari, 5 funcţionează în regim de program prelungit (12 ore pe
zi, 11 luni pe an) şi 10 cu program normal, 13 în limba de predare română, 1 germană,1 maghiară,
fiind deservite de 20 cadre didactice calificate şi in curs de calificare.
În activitatea lor cadrele didactice sunt sprijinite de 2 cadre didactice auxiliare şi 8
persoane încadrate ca personal nedidactic.
Începând cu anul şcolar 2012 - 2013 în unitatea noastră a funcţionat cu sprijinul
Primăriei Oraşului Jimbolia un program care constă în sponsorizarea contribuţiei pentru hrană a 5
copii proveniţi din familii defavorizate.
S- a continuat „Şcoala altfel”, timp de o saptamână, în cadrul căruia au fost organizate o
serie de activităţi cum ar fi: jocuri, vizite, excursii, piese de teatru, etc, unde au fost antrenaţi toţi
preşcolarii cât şi părinţii acestora.
Acţiunile desfăşurate în unitate sunt coordonate şi aprobate de către Consiliul Profesoral
care cuprinde toate cadrele didactice ale unei unităţi şi Consiliul de Administraţie, iar calitatea
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învăţământului este certificată de către Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din unitate,
din ultimele două făcând parte, pe lângă cadre didactice şi reprezentaţi ai Primăriei, Consiliului
local şi Comitetelor de părinţi.
Pe lângă activitatea cuprinsă în curriculum s-au desfăşurat activităţi extraşcolare şi de
voluntariat, constând în participarea întregului personal şi a copiilor, la diverse concursuri, sesiuni
de comunicări, simpozioane, unele dintre ele desfăşurându-se sub tutela Centrului de Resurse pentru
Educaţie şi Dezvoltare, care are sediul în str. T. Vladimirescu nr. 71.
Între unităţile şcolare şi comunitate s-au încheiat parteneriate pe proiecte educaţionale,
ceea ce a dus la sprijinirea acestor unităţi, prin: sponsorizări, diverse donaţii şi implicare directă.
Lăudabilă este continuarea iniţiativei Grădiniţei cu Program Prelungit, de a încheia un contract de
parteneriat cu Societate pentru părinţi şi copii Timişoara care s-a concretizat cu sponsorizări
considerabile, care s-au folosit la reparaţii, achiziţionare de material didactic, diverse jucării şi
recompense pentru copii etc.
S-au încheiat parteneriate cu diverse entităţi publice şi private cum ar fi: Clubul copiilor,
Muzeul „Ştefan Jäger”, Biblioteca orăşenească, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Biserica ortodoxă,
Poliţia oraşului, Teatrul de păpuşi Arad, Căminul pentru persoane vârstnice, Căminul de zi „Nu mă
uita”, cât şi cu alte unităţi şcolare din ţară.
În fiecare an, cu spijinul Primăriei am organizat excursii cu diferite teme şi serbări
prilejuite de diverse evenimente.
Evenimentele şi acţiunile desfăşurate au fost reflectate cu obiectivitate în revista grădiniţei
„În lumea piticilor”, editată de 2 ori pe an.
Pe lângă sprijinul autorităţilor locale, de mare ajutor a fost implicarea părinţilor în
toate aspectele muncii noastre, acestia participând, prin reprezentanţi lor, la toate
evenimentele importante din unitate cât şi la luarea unor decizii importante pentru noi.
Învăţământul primar şi gimnazial
Şcoala Gimnazială Jimbolia îşi desfăşoară activitatea în 4 clădiri, după cum urmează :
a.- Învăţământul primar se desfăşoară în 2 clădiri ale unităţii, astfel:
- clădirea de pe strada Lorena nr.33 (17 clase cu 17 învăţători);
- clădirea de pe strada Enescu nr.9 (5 clase cu 5 învăţători).
La cursurile învăţământului primar sunt înscrişi un număr total de 518 elevi, aceştia fiind
repartizaţi în 22 clase, astfel :
-20 clase cu predare în limba română.
-1 clasă învăţământ simultan în limba maghiară;
-1 clasă tip „A doua şansă”, învăţământ simultan cu predare în limba română
b.-.Învăţământul gimnazial se desfăşoară în 2 clădiri, după cum urmează :
- clădirea de pe strada T.Vladimirescu nr.81, în care funcţionează clasele cu predare în
limba maghiară, cabinetul de informatică, cabinetul de chimie, laboratorul de fizică,
laboratorul de biologie, cabinetul de muzică, cabinetul de geografie, biblioteca
integrată în C.D.I.;
- clădirea de pe strada T.Vladimirescu 83 cu 18 săli de clasă şi 2 cabinete – matematică
şi fonetic, precum şi birourile.
La cursurile învăţământului gimnazial sunt înscrişi un număr total de 392 elevi repartizaţi în
22 clase, dintre care :
- 21 clase cu predare în limba română;
- 2 clase cu predare în limba maghiară (una simultan clasa a V-a şi a VI-a cu 6 elevi şi una
simultan - clasa a VII-a cu clasa a VIII -7 elevi).
În învăţământul gimnazial predau 39 cadre didactice
Rezultate concursuri şi olimpiade:
Matematică
Concursul „Mozgaliţe”-Şcoala „Sveti Sava” Kikinda: locul I, clasa a VII-a (Rohlicek Anca, prof.
Geambazu Ovidiu)
4 elevi calificaţi la etapa judeţeană a olimpiadei de matematică
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Limba engleză
Olimpiada judeţeană:
Premiul II: Petruţ Diana, cls. a VII-a, prof. Draşovean Daniela
Premiul III: Geambazu Radu, cls. a VII-a, prof. Draşovean Daniela
Premiul Best team: Rusu Melania, cls. a VII-a, prof. Draşovean Daniela
Geambazu Radu, cls. a VII-a, prof. Draşovean Daniela
Menţiune: Butnaru Orlando, cls. aVII-a C, prof. Rusu Daniela
Educaţie fizică şi sport
Olimpiada Naţională de şah:
Locul I: Rohlicek Anca –etapa judeţeană, selecţie în lotul lărgit al lotului naţional
Olimpiada naţională de fotbal – băieţi (cls V-VIII):
Locul II-etapa judeţeană
Desen
Numeroase premii la diverse concursuri judeţene şi interjudeţene
De menţionat că la concursurile şcolare (Eurojunior, Lumina Math, Media Kinder,Thinkquest,
Jimbomath) şi proiectele educative ( ”Poeziile copilăriei”,”Anotimpurile bucuriei”, ”Planeta verde
”, ”Fizica este în toate”, ”Copilăria”, ”În ochii mamei mele”) elevii claselor primare au obţinut
rezultate remarcabile.
Proiecte importante :
Proiecte finanţate de Consiliul Judeţean Timiş 14, dintre care amintim: Concursul „Jimbomath” ,
Festivalul „Jimborock”, ”Să ne cunoaştem valorile”, în colaborare cu Şcoala Gimanzială Satu –
Mare, jud. Harghita, „Model de consiliere centrat pe consilierea şi educarea
carierei
elevilor”„Pregătirea suplimentară a elevilor în vederea promovării cu succes a examenelor
naţionale”
Participarea unui profesor la Honeywell Educators @ Space Academy (Huntsville, Alabama, SUA)
Baza materială
-Înfiinţarea şi dotarea cabinetului de geografie
-Modernizarea instalaţiei electrice şi la şcoala situată pe str. Lorena
-Cablare şi configurare reţea internet la şcoala situată pe str. Lorena
-Dotarea claselor primare şi a cabinetelor cu calculatoare şi videoproiectoare
-Finalizarea terenului de sport la şcoala situată pe str. G. Enescu
Învăţământul profesional şi liceal
3. Resurse umane
a. Elevi: 859
b. Cadre didactice: 56
c. Cadre didactic auxiliare: 6,5
d. Cadre nedidactice: 18
4. Calificari scolarizate:
a. MATEMATICA INFORMATICA
b. FILOLOGIE
c. TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE
d. TEHNICIAN PROIECTANT CAD
e. TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII
f. TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI
g. TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR
h. TEHNICIAN IN ACHIZITII SI CONTRACTARI
i. TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII
j. TEHNICIAN ELECTROTEHNIST
k. ASISTENT MEDICAL GENERALIST
l. TEHNICIAN ELECTRONIST ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARE
m. SUDOR – SCOALA PROFESIONALA
n. CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE – SCOALA PROFESIONALA
o. ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR - SCOALA PROFESIONALA
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5. Rezultate obtinute:
1. În domeniul administrativ:
Dotarea cu echipamente de specialitate a laboratorului de electrotehnica din Corpul C al
unitatii;
Reabilitarea grupurilor sanitare din clădirea A a unității;
Închirierea unor spații în vederea comercializării de produse alimentare pentru întreg
personalul;
Închirierea unor spații temporar disponibile din corpul C (str. Tudor Vladimirescu) cu scopul
obținerii de fonduri extrabugetare;
Reabilitarea instalatiei 9de incalzire din corpul A;
Reabilitarea instalatiei de alimentare cu apa din corpul A;
Asigurarea transportului școlar și local pentru elevii din învățământul obligatoriu;
Asigurarea materialelor necesare funcționării tuturor cabinetelor, atelierelor și laboratoarelor
unității;
2. Cadrele didactice
1 cadru didactic metodist ISJ Timiș (Mihuț Cornelia);
4 cadre didactice responsabili de cercuri pedagogice zonale (Mihuț Cornelia, Petruț Steliana,
Petruț Adrian, Mureșan Elena);
4 persoane în comisia SSM și ISU (Butacu Niculai, Petruț Adrian, Odaie Valeria și Mici
Ionel)
2 cadre didactice membre în consiliul consultativ al disciplinei la nivel ISJ Timiș (Mihuț
Cornelia, Petrut Adrian);
1 cadru didactic președinte în Centru de Bacalaureat 2015 (Petruț Adrian);
8 cadre didactice membre în comisiile de certificare profesională;
5 cadre didactice evaluatori în comisiile Examenului Național de Bacalaureat (Mureșan
Elena, Pop Elena, Nițoi Sanda, Petruț Steliana, Alexa Ana Maria)
Organizarea Cros Memorialul Georgeta Gazibara;
Organizarea concursului zonal de volei și handbal;
Vizite de lucru la Johnson Controls, Sumida, Faulhaber Motors;
Participarea la proiectul „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar
performant – COMPERFORM și susținerea în școală de activități extrașcolare din februarie
2015 până la sfârșitul anului școlar ( Petruț Steliana, Alexa Ana- Maria, Besoiu Diana,
Istinie Adina, Mihuț Mihaela și Pop Elena);
3. Elevii:
Aproximativ 59% procentul de promovabilitate la Examenul Național de Bacalaureat;
Aproximativ 99% procentul de promovabilitate la examenele de certificare a competentelor
profesionale;
Concursuri si premii:
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LOCUL
OBTIN
UT
NUME SI PRENUME

ECHIPĂ LICEU
ECHIPA DE HANDBAL FETE

ECHIPA DE VOLEI FETE

CLASA

ACTIVITATEA

-

CU VIATA MEA APAR VIATA –
CONCURS PROTECTIE CIVILA
CAMPIONATUL JUDEȚEAN

CAMPI
ONAT
ZONA
JIMBOL
IA SÂNNIC
OLAU

ECHIPA DE VOLEI BĂIEȚI

-

ECHIPA DE HANDBAL FETE

-

ECHIPA DE HANDBAL
BĂIEȚI

-

ECHIPA DE FOTBAL BĂIEȚI

-

ECHIPA DE BĂIEȚI

-

FOROGĂU MAXIMILIANA

XG

EBNER BRIGITTE

XI G

ALEXA VALENTIN

XII G

ȘTREANGĂ CAMELIA

XI G

ONIȚIU BEATRICE

XI G

BOTA ADINA

XI G

GAL LARISA

XI G

ȘTREANGĂ CAMELIA

XI G

GAL LARISA

XI G

IV

II

CAMPIONAT ZONA JIMBOLIA SÂNNICOLAU
CAMPIONAT ZONA JIMBOLIA SÂNNICOLAU
CAMPIONAT ZONA JIMBOLIA SÂNNICOLAU

CAMPI
ONAT
PERIAM

ECHIPA DE FETE

III

II
II
II

II
CROS MEMORIALUL GEORGETA
GAZIBARA, JIMBOLIA
CROS MEMORIALUL GEORGETA
GAZIBARA, JIMBOLIA
CONCURS NAȚIONAL „GÂNDURI,
VISE PENTRU VIITOR”
CONCURSUL NAȚIONAL„S.O.S.
PORTUL POPULAR”
OLIMPIADA INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE – FAZA JUDEȘEANĂ
CONCURSUL NAȚIONAL „MICUȚELE
CREATOARE DE MODĂ”
CONCURSUL NAȚIONAL „MICUȚELE
CREATOARE DE MODĂ”
CONCURSUL NAȚIONAL „MICUȚELE
CREATOARE DE MODĂ”
CONCURSUL NAȚIONAL „MICUȚELE
CREATOARE DE MODĂ”
CONCURSUL INTERNAȚIONAL „
MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE
MÂINI DE AUR”
CONCURSUL INTERNAȚIONAL
„ SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII LUMINA
SUFLETELOR NOASTRE”
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I, II, III
I, II, III
I
II
II
II
II
III
III
II

I

VERȘAN ANDREEA

XG

DANKO DIANA

XG

SĂNDULEAN LORENA

XII G

GRUPĂ ELEVI

IX A,
IX B

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
„ SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII LUMINA
SUFLETELOR NOASTRE”
CONCURSUL INTERNAȚIONAL
„ SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII LUMINA
SUFLETELOR NOASTRE”
OLIMPIADA INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE – FAZA JUDEȘEANĂ
TALENT SHOW – PIESĂ DE TEATRU

- Rezultate CSS Jimbolia- lupte libere
1. Campionatul National Individual- Under 23:
1. Dobre David- loc II ctg 61kg
2. Campionatul National Individual Juniori IV ( 12- 13 ani):
1. Godescu Bianca- loc III ctg 48kg
2. Catargiu Alexandra- loc III ctg 62kg
3. Bischof Kristian- loc V ctg 73kg
3. Campionatul National Individual Juniori III (14-15 ani):
1. Dobre Rahela- loc V ctg 44kg
4. Cupa Romaniei- Juniori (17-20 ani):
1. Dobre Tabita- loc I ctg 48kg
2. Iozsa Timea- loc III ctg 63kg
3. CSS Jimbolia- loc II - Cluburi lupte feminine
5. Turneul International ,,Nicolae Oriol’’- juniori- Chisinau:
1. Dobre Tabita- loc III ctg 48kg
6. Campionatul National Individual Seniori:
1. Iozsa Timea- loc IV ctg 58kg
2. Dobre Tabita- loc V ctg 48kg
7. Campionatul National Individual Juniori (17-20 ani):
1. Dobre Tabita- loc II ctg 48kg
2. Catargiu Esmeralda- loc II ctg 67kg
3. Iozsa Timea- loc V ctg 55kg
4. Bostan Alexandru- loc V ctg 120kg
5. CSS Jimbolia- loc II – Cluburi lupte feminine
8. Turneul International al Romaniei:
1. Dobre Tabita- loc III ctg 48kg juniori
2. Catargiu Esmeralda- loc III ctg 65kg cadeti
9. Campionatul National Individual al CSS-LPS –cadeti (15-17 ani):
1. Catargiu Esmeralda- loc I ctg 70kg
10. Campionatul National Individual cadeti (15-17ani):
1. Catargiu Esmeralda- loc III ctg 65kg
11. Campionatul Mondial Lupte pe Plaja:
1. Catargiu Esmeralda- loc IV ctg +50kg cadeti
2. Dobre David- loc V ctg 70kg seniori
12. Campionatul National Individual Juniori III, Juniori IV- Lupte pe plaja:
1. Catargiu Alexandra- loc I ctg +50kg juniori IV (12-13 ani)
2. Sicoe Dragos- loc III ctg 40kg copii II juniori IV
3. Bostan Valentin- loc V ctg 70kg juniori III (14-15 ani)
13. Campionatul National Individual Lupte pe plaja Cadeti+ Juniori:
1. Dobre Tabita- loc III ctg 50kg juniori
2. Catargiu Esmeralda- loc V ctg +50kg cadeti
Iozsa Timea- loc V ctg 60kg juniori
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II
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4. CULTURĂ ŞI SPORT
În perioada 5 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015, la Casa de Cultură din Jimbolia au avut
loc activităţi culturale, conform Agendei culturale.
Mihai Eminescu – poet național și universal. Expoziţie și moment artistic. Depunere de flori
la statuia poetului. Ziua Culturii Naționale – Concert muzică clasică românească; „Mărţişorul” –
obiceiuri româneşti – atelier, expoziţie de mărţişoare; „Istoria Jimboliei oglindită în cărți și
publicații ” – expoziţie de cărți și periodice; Cupa Mărţişorului (handbal feminin); Comemorare
Stefan Jäger – expoziție de fotografie; “Petre Stoica în presa locală” – expoziție de periodice;
Europa noastră – simpozion; Tabăra internațională de creație artistică “Stefan Jäger”; 10 aprilie
1924 – alipirea Jimboliei la România: simpozion, concert; „Jimbolia dansează” – Ziua
Internațională a Dansului; Manifestări prilejuite de Ziua Eroilor – Ceremonie de depunere de
coroane și jerbe de flori; Sărbătorirea a 120 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Prezentare
activitate literară. Moment artistic și concurs de recitare; Cupa Europei – Zilele sportului pentru
toţi; Memorialul Stefan Jäger – expoziție; Raliul Jimbolia - ed. a XIII-a; Tabără de creaţie artistică –
ediţia a VII-a; Dr. Karl Diel – expoziție; Concurs de pescuit pe Bălțile Albastre – juniori și seniori;
1 Iunie- Ziua internațională a copilului; “Parcul cu povești”– amenajarea tematică a parcului din
centrul orașului pentru 1 Iunie; Jimbocicletă; Manifestări prilejuite de Ziua Drapelului – Ceremonie
militară; Hatzfeld – Landestrau – 11 iunie 1766 – marcarea întemeierii așezărilor: simpozion,
muzică șvăbească; Juvenis Jimborock – ediţia a V-a; Zilele Jimboliene - ed. a XVIII-a; De la
Zdreanță la Psalmi – 135 de ani de la nașterea lui Tudor Arghezi – expoziție, moment artistic;
Competiţii sportive organizate în cadrul Zilelor Jimboliene: campionate de minifotbal, tenis de
câmp, tenis de masă, karate, lupte libere, baschet, handbal feminin şi masculin; Manifestări
prilejuite de Ziua Imnului Național al României – Ceremonie militară; „ETNOS ALTFEL” –
Tabără de creație, expoziţie itinerantă, lansare de carte: „Stefan Jäger” – Maria Schultz; Lansare de
carte: „Presa locală în universul spiritual al Jimboliei” – Dragomir Ciobanu și Marian Rotaru; Ruga
Jimboliană - ed. a X-a, spectacol folcloric; Întâlnire Europeană de Tineret; Jimbo-Blues - ed. a XIIIa; Turneul prieteniei – ed. a V–a – turneu feminin de handbal; 110 ani de la nașterea preotului
Gheorghe Cotoșman – simpozion omagial, dezvelire placă memorială; Manifestări prilejuite de
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice; Memorialul Georgeta (Ottrok) Gazibara – ed. a VIII-a
– cross pe diferite categorii de vârstă; Între istorie și mit – 135 de ani de la nașterea lui Mihail
Sadoveanu; Serbările Toamnei – ediţia a III-a; Cupa Clubului (Campionat de şah); Ziua Naţională a
României; Decernarea Premiului „Mihail Avramescu” - ed a IX-a; Decernarea Premiului „Petre
Stoica”; Sărbătoarea de Ignat - ed. a XV-a – tradiții și obiceiuri; Festivalul International „O, brad
frumos!” - ed. a XX-a; Concert Revelion.
Activităţi cultural-sportive organizate suplimentar faţă de Agenda culturală a oraşului
Jimbolia:
Participarea la întâlniri de concepere şi elaborare de proiecte pe teme culturale, atât la
Jimbolia, cât şi în Serbia (Kikinda, Zrenjanin) şi Ungaria (Mórahalom, Csanádpalota), stabilirea de
legături culturale între Jimbolia şi localităţile mai sus menţionate. În anul 2015 Jimbolia a semnat o
convenție de colaborare cu localitatea Pusztamérges din Ungaria și s-a stabilit semnarea, în viitorul
apropiat a unei convenții cu Mórahalom, tot din Ungaria.
În ceea ce priveşte Festivalul – Concurs „Lada cu zestre” 2015, secţiunile premiate au fost:
Locul II- Doamna Jakoby Ramona la secțiunea meșteșugari, Locul I -Fanfara ”Salem” din Jimbolia,
Locul I -Corul ”Floris” și Premiul Special a fost acordat Casei de Cultură pentru organizarea fazei
zonale a concursului.
Casa de Cultură a găzduit următoarele evenimente principale: spectacole prezentate de
Teatrul de copii şi tineret „Merlin” din Timişoara, Festivalul Concurs „Lada cu zestre”, concerte
susţinute de Filarmonica din Timişoara, Retro Disco Jimbolia 80’s, expoziţii de grafică şi fotografie.
De asemenea, în incinta Casei de Cultură fac săptămânal repetiții: formațiile de dansuri populare,
soliștii de muzică populară și ușoară și trupa de percuționiști. În 2015 Corul ”Floris” și-a continuat
activitatea sub îndrumarea dirijorului Todea Ioan.
Biblioteca Orăşenească Jimbolia a organizat următoarele evenimente: „Sărbători de
primăvară ale românilor”, „Și eu voi învăța să citesc”; „Primăvara în poezia pentru copii”; ”De la
cartea tipărită la cartea electronică”; ”Arta plastică și literatura”. De asemenea, s-a implicat în
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pregătirea participanților la „Lada cu zestre” și la „O, Brad Frumos!” și a participat cu un grup de
copii la activitățile ”Lanțul de lectură” și ”Pătura care citește”.
Principalele evenimente organizate de Muzeul Presei „Sever Bocu” sunt: „Convorbiri
Literare” – Oră deschisă cu elevii Liceului Tehnologic Jimbolia; Expoziție „Petre Stoica”;
Comemorare Petre Stoica, Vizita de la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara; Activități desfășurate
în cadrul săptămânii „Școala Altfel”; Evocarea activității Dr. Diel: ”160 de ani de la naștere, 85 de
la moarte”; Vizita unui grup din Szeged, Ungaria Reportaj realizat de televiziunea ”Digi 24” din
Timișoara; Reportaj realizat de TVR1 din București; Vizita unui grup de elevi de la Colegiul
Național de Vest Timișoara, Vizita Asociației Refugiatelor din Germania.;
Muzeul Stefan Jäger a găzduit activităţi de promovare atât a artiştilor din Jimbolia, cât şi a
celor din regiune. În perioada: ianuarie – iunie 2015 s-a desfășurat un program de pictură și arte
decorative cu un grup de copii din orașul nostru. În martie, a avut loc vernisajul expoziției artistei
timișorence Renee Renard: ”Rădăcini”. În mai, muzeul a organizat recital de poezie Peter Jung și
Petre Stoica și a fost gazda expoziției ”Ecouri cotidiene”. Șirul expozițiilor continuă în iulie cu
expoziția ”Apă și foc”, expozanți fiind artiștii Aurelia Marincat și Ivan Vasilchin, cu expoziția
sculptorului Dumitru Șerban: ”Cum să ne iubim și să ne respectăm orașul” și cu expoziția de
bijuterii marca GI-BI a maestrului bijutier Gigi Taus. Tot în iule a fost lansat albumul bilingv
”Universalitatea arhetipului sferă – vortex” de lector univ. dr. Gabriel Kelemen. În august a avut loc
vernisajul expoziției ”Etnos altfel” la Helios din Timișoara. În octombrie, muzeul a găzduit
expoziția de acuarelă întitulată ”Plimbare prin Timișoara”a artistei Cristina Renard, fiica unor
deportați germani. În perioada noiembrie – decembrie, artistele timișorence Denisa Mihaila și
Ecaterina Schiwago și-au prezentat picturile jimbolienilor la expoziția întitulată ”Locuri influente”.
În afara agendei culturale, s-au organizat următoarele activități sportive: Turneu
amical internațional, handbal junioare 4 la Diniaș; Turneu internațional de pregătire ”Cupa
Marta” la Baia Mare – handbal fete, junioare 4; Turneu internațional amical de handbal fete
junioare 4 ”Prietenii semicercului” la Jimbolia; Turneu internațional ”Memorialul Alecsa
Dukanov” în Mokrin, Serbia.
III. STAREA ADMINISTRATIVĂ
1. BUGET,I MPOZITE ŞI TAXE LOCALE
BUGET,CONTABILITATE
În anul 2015 s-au realizat, la bugetul local, încasări în sumă totală de 23.155.490 lei, în
proporţie de 99,30 % faţă de prevederile bugetare aprobate.
Sumele defalcate din TVA alocate pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru
învăţământul preuniversitar de stat, au fost în valoare de 4.724.900 lei, cu 8.460 lei mai mari decât
în anul 2014, iar pentru finanţarea bunurilor şi serviciilor din învăţământ s-a alocat suma de 719.000
lei, cu 34.850 le mai mici decât în anul 2014. De asemenea, s-a alocat şi suma de 1.829.152 lei
pentru finanţarea cheltuielilor rezultate din hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat, mai mari cu 481.672 lei faţă de anul 2014. Tot în anul 2015 s-a
alocat suma de 98.500 lei pentru finanţarea diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina
angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat.
Sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor pentru asistenţă socială, au fost în valoare de
902.000 lei, mai mari cu 359.000 lei fată de anul 2014..
De asemenea, s-au alocat sume defalcate din TVA pentru finanţarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, în valoare de 65.000 lei, cu 22.000 lei mai mari decât în anul
2014, acoperind în proporţie de 42% necesarul pentru funcţionarea acestui serviciu.
În anul 2015, s-au alocat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în
valoare de 1.245.000 lei, cu 2.221.370 lei mai puţin ca în anul 2014, deoarece instituţia noastră nu a
mai inregistrat arierate.
În anul 2015, s-au acordat subvenţii pentru finanţarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne şi cărbuni, în sumă de 9.529 lei, cu 167 lei mai puţin ca în anul 2014.
Sumele încasate din donaţii şi sponsorizări se ridică la valoarea de 77.275 lei, fiind utilizate
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pentru finanţarea activităţilor culturale derulate pe parcursul anului 2015.
Pe parcursul anului 2015, în urma derulării proiectelor cu finanţare din Programul Naţional
de Dezvoltare Locală, s-a primit suma de 821.437 lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice. Această sumă a fost destinată pentru finanţarea proiectului „Modernizare
străzi în localitatea Clarii Vii”.
La partea de cheltuieli, plăţile efectuate din bugetul local au fost în sumă de 21.605.512 lei,
rămânând un excedent de 1.549.978 lei, la sfârşitul anului 2015, care a fost repartizat pentru
finanţatrea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare, respectiv investiţii şi proiecte cu finanţare
europeană. Procentul de realizare fiind de 84,14% faţă de prevederile bugetare aprobate.
Cheltuielile de personal au crescut în anul 2015 cu 840.838 lei faţă de anul 2014, ca urmare a
alocării sumelor suplimentare pentru plata hotărârilor judecătoreşti pentru personalul din
învăţământul preuniversitar de stat şi majorării salariilor în sectorul bugetar. Plăţile pentru bunuri şi
servicii au crescut cu 245.882 lei faţă de anul 2014.
Structurate pe titluri de cheltuieli, plăţile s-au efectuat după cum urmează:
- cheltuieli de personal
8.959.355 lei
- bunuri şi servicii
7.084.017 lei
- dobânzi aferente datoriei publice interne
111.447 lei
- transferuri curente între unităţi
764.541 lei
- proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile
1.826.411 lei
- ajutoare sociale în numerar
419.710 lei
- burse
10.856 lei
- asociaţii şi fundaţii
138.894 lei
- susţinerea cultelor
160.000 lei
- cheltuieli de capital
1.922.177 lei
- rambursări de credite interne
237.369 lei
Detalierea funcţională privind plăţile efectuate în anul 2015, din bugetul local, este
următoarea:
- Autorităţi executive
2.842.230 lei
- Serviciul public de evidenţă a persoanelor
154.668 lei
- Serviciul public de pompieri
531.585 lei
- Dobânzi
111.447 lei
- Învăţământ preşcolar
1.185.511 lei
- Învăţământ primar
1.243.213 lei
- Învăţământ secundar inferior
2.098.039 lei
- Învăţământ secundar superior
3.726.070 lei
- Spital
609.541 lei
- Biblioteci publice
55.519 lei
- Muzee
89.139 lei
- Casa de cultura
659.106 lei
- Sport
257.264 lei
- Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi
1.074.750 lei
- Susţinerea cultelor
160.000 lei
- Cămin pentru persoane vârstnice
100.000 lei
- Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
927.778 lei
- Ajutoare sociale
13.808 lei
- Centrul de zi “Nu mă uita”
303.780 lei
- Locuinţe
49.413 lei
- Alimentare cu apă
237.369 lei
- Iluminat public
453.706 lei
- Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor
şi dezvoltării comunale
1.557.654 lei
- Salubritate şi gestiunea deşeurilor
417.480 lei
- Agricultura (Sera)
18.686 lei
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- Străzi
- Transport şcolar

2.627.973 lei
99.783 lei

În ceea ce priveşte finanţarea instituţiilor publice din venituri proprii, încasările realizate în
anul 2015 sunt în sumă de 11.013.266 lei, fiind formate din venituri din proprietate – 3.158 lei, taxe
şi alte venituri din învăţământ – 178.895 lei, venituri din sănătate – 8.431.722 lei, contribuţia de
întreţinere a persoanelor asistate – 604.182 lei, încasări din taxe de piaţă şi venituri din taxe
stabilite la cimitir – 140.067 lei. donaţii şi sponsorizări – 90.701 lei, subvenţii pentru instituţii
publice – 955.000 lei, subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de
capital din domeniul sănătăţii – 609.541 lei.
La partea de cheltuieli, fondurile au fost utilizate pentru finanţarea învăţământului preşcolar
şi liceal – 344.648 lei, sănătate – 9.011.608 lei, asistenţă acordată persoanelor în vârstă – 1.559.580
lei, activitatea “Piaţa” – 53.705 lei şi pentru activitatea “Cimitir” – 82.452 lei.
La finele anului 2015 a rezultat un deficit de 38.727 lei, fiind acoperit din excedentul anilor
precedenţi .
Faţă de cele prezentate, activitatea serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse
umane presupune şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, elaborarea bugetelor şi
execuţia acestora, evidenţa contabilă, inventarierea anuală a patrimoniului, raportări statistice şi
declaraţii fiscale.
Salarii-Resurse Umane
În cadrul Salarii-Resurse Umane activitatea pe parcursul anului 2015 a constat în:
 Întocmirea Statelor de funcţii, a Organigramei şi altor lucrări legate de structura serviciilor
sau compartimentelor, de câte ori au intervenit modificări sau completări, precum și
comunicarea lor către Consiliul Județean Timiș și Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici.
 Întocmirea de referate, dispoziţii angajări sau încetări ale contractelor individuale de muncă,
înregistrarea lor în Registrul de evidență al salariaților în format elecronic și transmiterea lui
la ITM Timiș ori de câte ori a fost nevoie.
 Întocmirea dosarelor personale: funcţionari publici, personal contractual, asistenţi personali,
 Actualizarea registrului de personal, operarea și actualizarea în REVISAL a tuturor
modificărilor intervenite la contractele individuale de muncă ale personalului contractual din
unitate.
 Întocmit dispozițiile de /numire în /încetarea din / funcție publică, precum operat și
actualizat în portalul A.N.F.P. modificările intervenite în raporturile de serviciu ale
funcționarilor publici din Primăria Jimbolia.
 Întocmirea și transmiterea către A.N.F.P. –trimestrial și semestrial, a Rapoartelor privind
respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor
disciplinare, precum și a altor situații și statistici solicitate de A.N.F.P.
- Întocmirea statelor de plată, prin prelucrarea documentelor primare lunare (pontaje, rețineri,
concedii medicale, concedii de odihnă, etc), conform legislației în vigoare, stabilind lunar relaţii
cu Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD, Raiffeissen Bank, CEC Bank, ING
Bank, în privinţa situaţiilor cu plata salariilor şi a altor drepturi de natură salarială.
Întocmit și transmis lunar Declarația 112 privind reţinerile pentru asigurările sociale
asigurările de sănătate şi şomaj, a contribuţiilor datorate de instituție, precum și de fiecare
salariat.
- S-a întocmit și transmis la Ministerul Finanțelor Publice declarația 205 privind fișele fiscale
aferente veniturilor obținute de salariații Primăriei Jimbolia în anul 2014.
- S-au gestionat fișele de evaluare profesională anuală a salariaților, declarațiile de avere și
declarațiile de interese a funcționarilor publici, a consilierilor locali, a angajaților pe proiecte, pe
perioadă determinată, precum și a salariaților încadrați în funcția de consilieri la Cabinetul
Primarului.
- S-au eliberat adeverinţe personalului angajat pentru diferite solicitări: dovedirea calității de
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salariați pentru obținerea de credite bancare, dovedirea calității de asigurați pentru medicii de
familie ,etc.
 S-au întocmit situaţii statistice legate de :
monitorizarea numărului de personal şi fondul de salarii, semestrial, transmisă lunar la
Direcţia de Statistică şi semestrial la Direcţia Generală a Finanţelor Publice,
indemnizaţii lunare acordate în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal
optează pentru aceasta, precum şi drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav, transmise lunar la Administraţia Finanţelor Jimbolia,
numărul de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi plata salariilor cuvenite acestora şi
numărul de indemnizaţii lunare în loc de asistent personal cuvenite părinţilor copilului cu
handicap grav sau adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, transmise
trimestrial şi semestrial la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
 Lucrări şi avize legate de funcţionarii publici, transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici.
 S-au organizat concursuri pentru ocuparea a 7 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată,
după cum urmează:
-1 post, personal contractual, la Serviciul Administrație Publică Locală – inspector
de specialitate grad I,
-1 post –inspector, clasa I, grad profesional debutant, funcție publică de execuție,
la Serviciul Impozite și Taxe Locale,
-1 post –șef serviciu la Serviciul Public de Asistență Socială, funcție publică de
conducere
-1 post- referent debutant, funcție publică de execuție la Serviciul Public de
Evidență a Persoanelor,
-1 post- paznic., personal contractual la Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență,
-1 post-inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Public de Asistență
Socială
-1 post- muncitor calificat la Casa de Cultură, personal contractual.




S-au organizat concursuri pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante , existente la
Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului– inspector, clasa I, grad
profesional asistent (titularele posturilor se află în concediu pentru creșterea copilului până
la împlinirea vârstei de 2 ani).
În luna august 2015 s-a organizat concurs pentru promovarea a 4 salariați- funcții publice
de execuție, după urmează:
-2 funcții publice de execuție, clasa I- inspector, grad profesional asistent au
promovat în inspector, grad profesional principal, astfel: 1 funcționar public din cadrul
Serviciului Buget Contabilitate Patrimoniu Resurse Umane, -1 funcționar public din cadrul
Serviciului Administrație Publică Locală, Integrare Europeană și Relații Internaționale,
Relații Public,
-2 funcții publice de execuție de clasa III – referent, grad profesional principal au
promovat în referent, grad profesional superior, astfel : 1 funcționar public din cadrul
Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, -1 funcționar public din cadrul
Serviciului Public de Asistență Socială.
În toate cazurile s-au respectat prevederile legale în vigoare, pentru fiecare
categorie în parte.
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La data de 31 decembrie 2015, situația nr. de personal a fost următoarea:
Nr ACTIVITATEA
Nr.
crt
personal
An 2015
1
Administraţie
41
2
Serviciul Publ.Evid.Pers.
4
3
Cultura
9
4
Centrul de zi
6
5
Serv.Voluntar ptr. Situații
de urgenţă
8
6
Transport şcolar
1
7
Autofinanţate
1
8
Asistenţi personali
33
9
Consilieri
16
10 Indemnizații persoane cu 54 de cazuri
handicap

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
În cursul anului 2015, din total venituri provenite din impozite şi taxe locale în sumă de
6.706.143 lei, s-au încasat 5.624.780 lei, gradul de încasare fiind de 84%.
In cursul anului 2015, figurau în evidenţele noastre un număr de 520 contracte chirie
locuinţă şi 321 contracte chirie teren. Tot în cursul anului 2015 s-au vândut 10 locuinţe la Legea
nr.112/1996 Decretul Lege nr.61/1990 şi s-au prelungit 131 de contracte de închiriere, s-au încheiat
12 contracte de subînchiriere, s-au repartizat 5 locuinţe , s-au primit 56 noi cereri de locuinţă din
fondul locativ de stat precum şi ANL şi s-au atribuit gratuit în proprietate 14 terenuri aferente
locuinţelor cumpărate la Legea nr.112/1996.
În cursul anului 2015 s-au întocmit un numãr 328 de noi dosare de executare silită, care s-au
adăugat la cele 1.977 existente, pentru restanţe la impozit clădiri, impozit teren, impozit mijloace de
transport, teren extravilan şi chirii curte şi teren şi amenzi, ponderea cea mai mare. Tot în cursul
anului 2015, s-au trecut în evidență separată, contituindu-se in contabilitate provizioane, un număr
de 15 persoane juridice, printre care cele mai mari firme aflate in insolvență fiind SC DAMACO
INVEST SRL, cu suma de 172.406 lei, SC KERACHIT SRL cu suma de 217.601 lei, SC
ROMULUS INVEST SRL cu suma de 91.044 lei, SC GEMUSSE GARTEN SRL cu suma de
64.016 lei, SC OBLAZ SRL , cu suma de 23.257 lei. Cu toate aceste 15 societati, Primăria orașului
Jimbolia este inscrisă la masa credală, pentru suma totală de 644.358 lei, din care debit 404.438 lei
și majorari de 239.920 lei. Pentru SC DAMACO INVEST SRL există mai multe procese pe rol,
dar din păcate procedura de insolventă durează ani, așa cum se intîmplă cu SC SIC KLITEHNIMA
SRL, la care procedura de involvență durează din anul 2009. In alte cazuri, cel mai elocvent fiind
SC GEMUSSE GARTEN SRL, procedura de insolvență este aproape de sfârșit, s-au valorificat
toate bunurile societății, constând in terenuri, clădiri și mijloace de transport, toate aflate pe raza
orașului Jimbolia, unde avea și sediul social, dar din păcate sumele rezultate din valorificare nu au
fost indestulătoare, pentru ca să primească și primăria noastră. In aproape toate cazurile de
insolvență, scăderea din evidențele noastre fiscal se face pe baza sentinței Tribunalului și a radierii
societății din Registrul Comerțului, după mulți ani de procedură de insolvență.
Pentru persoane fizice, popririile au fost atât pentru impozit teren şi clădiri, chirie precum şi
amenzi. In cazul multor contribuabili, după primirea somaţiilor şi titlurilor executorii, s-au plătit
restantele către bugetul local, popriirile continuând pentru cei la care nu s-a stins întregul debit. In
cursul anului 2015 s-a încasat în urma executării silite suma de 361.935 lei, din care 70.974 lei din
amenzi.
La 31.12.2015, în evidenţele Serviciului de Impozite şi Taxe Locale existau amenzi
contravenţionale în sumă de 933.170 lei, amenzi insolvabile în sumă de 369.431 lei, iar pentru suma
de 46.370 lei, în anul 2015, s-au întocmit un număr de 60 de dosare de insolvabilitate şi trecerea
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acestor dosare în evidenţă separată.
In cursul anului 2015 s-au încasat 142.944 lei venituri
provenite din amenzi .
In cadrul efectuării procedurii de executare silită, o mare problemă cu care ne confruntăm
este faptul că marea majoritate a firmelor la care s-au făcut popriri, nu vorbim aici de societăți
precum Sumida, Johnson Controls, Richard Halm, Wittronic sau alte societăți cu un număr mare de
angajați, ci de societăți mai mici care nu dau curs solicitărilor noastre, și astfel o mare parte din cei
la care s-a facut poprirea au plecat între timp de la societatea respectivă, sumele rămânand astfel
neachitate. Inspectoratul Teritorial de Muncă, în urma solicitărilor noastre, ne trimit adrese cu
locurile de muncă a celor urmăriţi, dar multe din adresele noastre se întorc înapoi, deoarece
societatea respectivă nu există.
Tot în cursul anului 2015 un număr mare de amenzi au fost intocmite persoanelor de etnie
romă sau a persoanelor care nu au un loc de muncă stabil, pentru diverse motive, valoarea amenzii
fiind de cele mai multe ori cu mult peste media salariului minim pe economie, vorbind aici de
amenziile date la Legea 61, privind tulburarea ordinii și linistii publice, care nu o dată a depășit
suma de 2.000 lei. Aceste persoane deţin şi ponderea cea mai mare în cadrul dosarelor de
insolvabilitate şi a sumelor insolvabile, fiind persoane fără un loc de muncă şi fără bunuri care pot
face obiectul executării silite.
De asemenea în cursul anului 2015 s-au înregistrat la Serviciul Impozite şi Taxe Locale un
numãr de 6.446 solicitări venite din partea contribuabililor, persoane fizice şi juridice, pentru
diverse probleme privind impozite, taxele locale, chirii teren şi locuinţă.
În evidenţa Serviciului de Impozite şi Taxe Locale Jimbolia, există un numãr de 5.465
poziţii de rol privind persoanele fizice şi un număr de 461 poziţii de rol privind persoanele juridice,
personae fizice autorizate, asociații familiale. In evidenţele noastre figurează deasemenea un număr
de 68 dosare privind scutirea de la plata impozitului de clădiri şi a impozitului pe teren pentru
persoane cu handicap de gradul I , şi un numãr de 196 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, deportaţi, strămutaţi. In Serviciul de
Impozite şi Taxe Locale se află în derulare la nivelul
anului 2015 un număr de 232 contracte de concesiune şi 18 contracte PSI.
În anului 2015, Serviciul de Impozite şi Taxe Locale a eliberat un număr de 21 autorizaţii de
funcţionare eliberate în baza Legii nr. 650/2002 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă.
2. URBANISM
INVESTIŢII
În luna decembrie 2015 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor la investiţia Reabilitare
şi modernizare străzi orăşeneşti şi de construire a pistelor pentru biciclişti în oraşul Jimbolia din
cadrul proiectului Proiect Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU). Lucrările sunt executate de către
firma SC SUPERCONSTRUCT SRL şi SC RIPENSIA SRL din Timişoara, valoarea investiţiei fiind
de 9.174.999 lei + TVA în valoare de 2.201.999,76 lei.
S-a finalizat investiția Construire teren de baschet în incinta Școlii generale de pe strada
George Enescu nr. 9, executată de către firma SC KLASS A BUILDINGS SRL.
S-a finalizat proiectul Construire bază sportivă în incinta parcului central Jimbolia, etapa a
II-a, întocmit de către firma SC ZUBA CONSTRUCT SRL, care cuprinde reconstruirea vestiarelor
și a tribunei pentru spectatori.
S-au recepționat lucrările la investiția Reabilitare trotuar și extindere parcare pe strada B. P.
Hașdeu din orașul Jimbolia, în valoare de 145.162 lei, care a fost executată de către firma SC
KLASS A BUILDING SRL.
S-au recepționat lucrările la investițiile Construire sală multifuncțională sediu pompieri –
corp C3 în valoare de 85.906,45 lei și Reabilitare și reparații sediu pompieri la corpurile C1, C2 și
C4, în valoare de 100.008,48 lei.
S-au demarat lucrările la investiția Modernizare drumuri în localitatea Clarii Vii în valoare
de 1.802.289,49 lei, din care până la ora actuală s-au executat lucrări în valoare de 821.437,23 lei,
rămânând de executat lucrări în valoare de 1.367.808 lei.
A fost finalizat proiectul pentru investiția Reabilitare piață agroalimentară din orașul
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Jimbolia, urmând ca în cursul anului 2016 să înceapă lucrările de reabilitare.
SERVICIUL URBANISM
S-au efectuat deplasări în teren pe străzile din oraşul Jimbolia în vederea descoperirii
depozitelor clandestine de deşeuri urbane şi a eliminării acestora împreună cu SC RETIM SA –
operatorul serviciilor de salubrizare în oraşul Jimbolia şi SC PEISAJ HOSTA SRL – operatorul
serviciilor de întreţinere a domeniului public şi privat.
În anul 2015, s-au eliberat 92 de autorizaţii de construire/desfiinţare şi 159 certificate de
urbanism şi s-au aplicat 4 amenzi contravenţionale în conformitate cu Legea nr. 50/1991
republicată.
S-a răspuns la un număr de 146 de adrese şi petiţii venite din partea cetăţenilor şi a
instituţiilor publice.
S-au întocmit 85 de referate de consiliu în vederea emiterii de Hotărâri ale Consiliului Local
al oraşului Jimbolia.
-Pregătirea documentelor, dosarelor cu ocazia licitaţiilor publice pentru concesionarea unor
terenuri pentru construcţii ( 2 licitaţii ce au avut ca obiect două obiective).
-Întocmirea unui număr de 20 referate pentru proiecte de hotărâri înaintate Consiliului
local.
-În relaţia cu ENEL Energie, înaintarea documentaţiilor pentru obţinerea a 4 avize de
amplasament pentru diverse proiecte, precum şi cele de racordare la energie electrică a diferitelor
obiective de interes public.
-Întocmirea documentelor şi a formalităţilor necesare în vederea depunerii la O.C.P.I. Timiş,
(12 lucrări) pentru realizarea diferitelor operaţiuni de cadastru şi carte funciară, în scopul
actualizării inventarului bunurilor imobile aflalte în patrimoniul public şi privat al oraşului Jimbolia
-Întocmirea şi actualizarea situaţiilor solicitate de Structura Teritorială a Rezervelor de Stat
pentru probleme Speciale Timiş : Carnetul de mobilizare al Consiliului Local, Monografia
localităţii, Situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială de importanţă pentru sistemul naţional de
apărare.
Activităţi în domeniul achiziţiilor publice
-Întocmirea Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2015
-Participarea la derularea tuturor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
(furnizare, servicii, lucrări), membru în comisiile de evaluare a ofertelor, întocmirea tuturor
documentelor emise pe tot parcursul procesului de atribuire, pentru cele 61 de contracte de achiziţie
publică, inclusiv cele două proceduri desfăşurate on-line prin S.E.A.P. (serviciul electronic al
achiziţiilor publice), respectiv:
a) MODERNIZARE DRUMURI ÎN LOCALITATEA CLARII VII,.
b) Construire Piață Agroalimentară
- Întocmirea Raportului anual al achiziţiilor publice publicat în SEAP
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Activităţi concrete desafăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă
- controale pe linie PSI la gospodăriile cetăţeneşti s-au efectuat în proporţie de 90% iar la agenţii
economici doar la cei care au contracte de intervenţie cu S.V.S.U, total 19 societăţi.
-în perioada 01.01.- 31.12.2015, Serviciul voluntar pt. situaţii de urgenţă a intervenit la un număr 12
incendii anuntate prin ISU la nr. de urgentă 112, din care 4 la gospodarii si agenti economici şi 8 la
vegetaţie uscată, mirişte. Au avut loc încă 4 intervenţii la vegetaţie uscată, mirişti la care SVSU a
intervenit ca urmare sesizărilor primite la nr. de urgenţă local 0256 360312;
- o aplicaţie de intervenţie şi evacuare la incendiu care a avut loc la Ambulatoriul din cadrul
Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel
- o aplicaţie de intervenţie şi evacuare la incendiu care a avut loc în incinta Spitalului orăşenesc Dr.
Karl Diel
- o aplicaţie de intervenţie şi evacuare la incendiu care a avut loc la Căminul pentru persoane
vârstnice
- o aplicaţie de intervenţie şi evacuare la incendiu care a avut loc la SC Johnson Controls SRL
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- locul 1 la concursul profesional cu serviciile voluntare, faza judeţeană, organizat la TimișoaraBaza Colterm, de către I.S.U. „Banat” Timiş
- locul 3 la faza interjudeţeană desfăşurată la Oradea
-aniversarea a 140 ani de la înființarea de la înfiinţarea formaţiunii voluntare de pompieri.
-reabilitarea clădirilor din cadrul SVSU str. L. Rebreanu nr.9
-dotarea SVSU cu două autospeciale de stins incendii provenite din donații (Germania și Scoția)
-pregătirea lunară a membrilor voluntari, conform planului tematic
Principalele acţiuni avute în vedere în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost:
▪ pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă civilă din administraţia
publică locală, de la nivelul instituţiilor publice şi agenţilor economici prin şedinţe teoretice şi
practice, cursuri şi convocări;
▪ stabilirea forţelor şi mijloacelor pentru realizarea unui nivel al capacităţii de răspuns cât mai
apropiat nevoilor determinate de numărul şi gradul de pericol al surselor de risc luate în evidenţă şi
monitorizate;
▪ realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi animalelor, bunurilor materiale, valorilor de
patrimoniu şi factorilor de mediu conform situaţiilor de risc la care ar putea fi supus teritoriul
administrativ, prin evacuare, adăpostire şi asistenţă sanitară;
▪ elaborarea prognozelor privind urmările probabile ale producerii unor dezastre, calculul
necesarului de forţe şi mijloace de intervenţie pentru diferite variante;
▪ realizarea măsurilor necesare pentru informarea oportună a factorilor de decizie şi alarmarea
populaţiei referitor la iminenţa producere a dezastrelor naturale şi/sau tehnologice;
ALTE ACTIVITĂŢI:
Întocmirea şi prezentarea spre aprobarea, la I.S.U. Timiş a documentelor de planificare pentru anul
2015:
- Planificarea şi evidenţa pregătirii
- Întocmirea documentelor de conducere:
- actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
- actualizarea Planului de management la dezastre
- Participarea personalului de conducere la convocările conduse de I.S.U. Banat
-doua convocări de pregătire cu durata de 3 zile, conduse de I.S.U. Banat
- o convocare de pregătire cu preşedinţii Comitetelor locale pt. situaţii de urgenţă conduse de
I.S.U. Banat
- convocări de pregătire trimestriale a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă, conduse de I.S.U. Banat
- organizarea concursurilor şcolare de în domeniul situaţiilor de urgenţă, faza pe şcoală si
participarea la faza pe judeţ, desfăşurată în lunile mai- iunie;
3.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din Jimbolia asigură servicii pentru
locuitorii Orașului Jimbolia și ai comunelor arondate – Cărpiniș, Comloșu Mare, Iecea Mare,
Lenauheim.
Populația activă aflată în evidențele serviciului era la sfârșitul anului 2015 de 33.801 de
persoane, din care, pentru Orașul Jimbolia 13.130 persoane.
Activitatea serviciului în materie de stare civilă se adresează atât persoanelor cu domiciliul
în zona de competență cât și celor înregistrate în registrele de nașteri, căsătorie, deces, divorț, aflate
în arhiva stării civile.
În anul 2015 au fost înregistrate 373 de noi acte de stare civilă, au fost eliberate 1036
certificate și dovezi, 101 livrete de familie, 116 extrase de pe actele de stare civilă pentru uz oficial.
Au fost operate 602 menţiuni de modificare a actelor de stare civilă, de rectificare și de schimbare a
numelui pe cale administrativă, în baza unor sentințe judecătorești, certificate de divorţ, dispoziții
ale Primarului și ale Președintelui Consiliului Județean , acte de stare civilă înregistrate în
străinătate precum şi a unor comunicări de menţiuni primite de la alte servicii de stare civilă.
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Compartimentul de stare civilă asigură și servicii pentru unitățile administrative arondate la
înregistrarea tardivă, schimbarea numelui pe cale administrativă, la rectificarea CNP-ului, etc.
Compartimentul de evidență a persoanelor soluționează cererile pentru acte de identitate,
reședințe, de furnizare a datelor personale în condițiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele comunicate de serviciile de
stare civilă, de instanțele judecătorești și de alte instituții.
Anul 2015 a fost un an cu deficit de personal însă am reuşit să asigurăm servicii de calitate
cu respectarea termenelor de eliberare a actelor solicitate. Activitatea principală se referă la emiterea
actelor de identitate. Au fost emise 3222 de cărți de identitate, 202 cărți de identitate provizorii și au
fost înscrise 286 de mențiuni de stabilire a reședinței. La solicitarea persoanelor fizice și a
persoanelor juridice am verificat și furnizat date pentru 845 de persoane.
4. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII
PUBLICE, RELAŢII INTERNAŢIONALE
A. Compartimentul Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice:
a. Relaţii publice
- informarea cetăţenilor asupra drepturilor ce le revin potrivit Legii 544/2003, privind liberul acces
la informaţiile de interes public şi al Legii 52/2001, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, prin postarea de afişe explicative la sediul Primăriei şi în diferite locuri din
oraş;
- au fost editate 7 numere din Jurnal de Jimbolia, care a informat comunitatea despre activităţile
primăriei şi asupra proiectelor derulate şi depuse spre evaluare şi finanţare. Jurnal de Jimbolia a
fost distribuit gratuit la locuinţele din oraş şi postat pe pagina de internet proprie: www.jimbolia.ro ;
- pe site-ul Primăriei Jimbolia au fost postate informaţii care, potrivit Legii 544/2003, sunt
considerate ca fiind furnizabile din oficiu: program de funcţionare, program de audienţe,
coordonatele de contact ale instituţiei, organigrama şi statul de funcţii, etc. Acelaşi site a găzduit în
permanenţă informaţii despre principalele evenimente din oraş, însoţite de fotografii.
- actualizarea permanentă şi modernizarea site-ului Primăriei Jimbolia, www.jimbolia.ro
- realizarea de dosare de prezentare a oraşului, precum şi a unor agende şi calendare;
- culegerea şi prelucrarea de informaţii privind activitatea curentă a Primăriei şi a proiectelor în
derulare;
- conceperea, editarea şi emiterea unor comunicate de presă, anunţuri şi note de presă;
- convocarea diferitelor evenimente festive sau oficiale şi pregătirea acestora (Festivalul Jimboblues, Raliul Jimboliei, Zilele Jimboliene, 1 Decembire – Ziua Naţională a României, Sărbătoarea
de Ignat şi altele)
- conceperea şi tipărirea de afişe şi diplome pentru diverse activităţi cultural-sportive
- redactarea corespondenţei cu oficialităţile judeţene şi naţionale în scopul prezentării oraşului şi a
problemelor cu care se confruntă; redactarea şi expedierea de scrisori către instituţii, investitori şi
personalităţi din străinătate; redactarea răspunsurilor sosite pe e-mail către primar, din ţară şi
străinătate;
- redactarea răspunsurilor la Cereri de solicitare de informaţii publice pentru 8 persoane fizice şi
juridice;
- organizarea a 4 dezbateri publice, redactarea invitaţiilor şi expedierea acestora către persoanele
interesate, precum şi postarea anunţului de dezbatere publică pe site-ul Primăriei;
- afişarea datelor de desfăşurare şi a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului local la sediul Primăriei şi
postarea Hotărârilor adoptate de către acesta pe site-ul Primăriei;
În perioada amintită, nu au existat şedinţe ale Consiliului local de dezbatere a Proiectelor de
hotărîre care să nu fie publice.
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b. Administraţie publică, secretariat, arhivă
În anul 2015 au fost pregătite şi ţinute 18 de şedinţe ale Consiliului Local din care: 12 şedinţe
ordinare şi 6 şedinţe extraordinare şi au fost adoptate un număr de 248 hotărâri vizând diverse
probleme .
Tot în această perioadă au fost emise de către primar un număr de 549 dispoziţii vizând diverse
probleme.
Au fost eliberate un număr de 15 adeverinţe de nerevendicare terenuri sau imobile în vederea
înstrăinării, au fost întocmite un număr de 3 contracte de vânzare-cumpărare terenuri.
În anul 2015 a fost rezolvată corespondenţa privind clarificarea situaţiei unor imobile
revendicate conform prevederilor Legii nr.10/2001.
S-au preluat și verificat de la compartimente, conform Legii 16/1996, pe bază de inventare, dosarele
create de aceștia până la data de 31.12.2012;
S-au cercetat diferite dosare, registre, etc. din depozitele de arhivă, în vederea eliberării de
certificate şi adeverinţe solicitate de cetăţeni, în vederea dobândirii unor drepturi, în numar de 36
cereri;
S-au întocmit un număr de 186 de procese verbale de înmânare a actelor de procedură,
conform prevederilor art. 163 din Codul de procedură civilă.
S-au realizat copii xerox pentru serviciile din cadrul Primăriei și materialele necesare pentru
ședințele Consiliului Local Jimbolia.
Se lucrează la selecţionarea fondului “Primăria oraşului Jimbolia”, perioada 2000 – 2014,
pentru a înlătura materialul arhivistic cu termenele de păstrare expirate.
c. Activitatea Registraturii Generale
În anul 2015, s-au primit 10.293 de materiale, din care :
- 8541 cereri diversificate (pentru eliberarea de adeverinţe, pentru necesarul de reparaţie
construcţii, pentru locuințe sociale şi pentru locuinţe A.N.L, cereri bugetare), documente, petiţii,
înştiinţări, răspunsuri, facturi, oferte, referate, etc., care au fost înregistrate.
- S-au redactat documente la cererea şefilor de compartimente, primarului, viceprimarului și
secretarului;
- s-a pregătit mapa de corespondenţă şi s-au înregistrat toate documentele care au fost expediate
compartimentelor, serviciilor instituţiei în timp util;
- s-a ridicat corespondenţa de la Oficiul Poştal Jimbolia și s-a expediat corespondența;
- au fost recepţionate şi efectuate legături telefonice;
- s-au primit şi expediat documente prin fax, expediere prin mail-uri;
- s-a oferit asistenţă pentru completarea formularelor tipizare, a cererilor;
- s-a pregătit sala de consiliu pentru şedinţe sau pentru diferite activităţi organizate;
- s-au stabilit întâlnirile primarului şi programarea audienţelor;
- informare privind actele necesare pentru rezolvarea problemei, oferirea informaţiilor publice
(afişaj citaţii, bilanţuri, patrimoniul localităţii, tabele nominale pentru locuinţele sociale, anunţurile
publice, lista impozitelor ).
Pe lânga acestea, s-au acordat îndrumări privind /posibilele căi de urmat pentru soluţionarea
problemelor.
Au fost expediate plicuri, colete în valoare de 20.464,78 lei.
B. Compartimentul Integrare Europeană
În cadrul acestui compartiment au fost elaborate şi depuse spre finanţare nerambursabilă din
fonduri ale Uniunii Europene şi ale Guvernului României mai multe proiecte.
 Dintre acestea, următoarele proiecte au primit finanţare nerambursabilă şi au fost deja
implementate în cursul anului 2015
1. P.I.D.U, Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane din oraşul Jimbolia
P.O.R. Axa 1- Centre urbane
Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat
public în oraşul Jimbolia
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Valoare totală: 23.569.901,62 lei
Contribuţie proprie la proiect: 4.904.682,42
2. Elaborarea unui management al infrastructurii de gospodărire a apelor în
regiunea de frontieră Ungaro - Română
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007 - 2013
Total: 634.292 EUR
Contribuţie proprie la proiect: 12.685, 84 EUR
 S-a început pregătirea următoarelor proiecte cu finanțare nerambursabilă din Programul IPA
de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia 2014 - 2020, împreună cu
partenerii identificați din Serbia
1. Banatul curat - patrimoniul nostru comun - aproximativ. 400.000 Euro
2. Turul Banatului – aprox.. 150.000 Euro
3. Creșterea mobilității prin dezvoltare rutieră în Banat - aprox 800.000 Euro
S-a elaborat, în baza Legii 340/2005, Regulamentul privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, care a fost
aprobat de către Consiliul Local. În cadrul aplicării regulamentului mai sus menționat, a fost
lansat un Anunț de participare în urma căruia au fost depuse trei proiecte care au solicitat finanțare
din bugetul local (alături de cofinanțarea proprie):
 Prietenii semicercului – competiții sportive de handbal de către Clubul Sportiv Handbal
Club Jimbolia, suma solicitată fiind 8.155 lei;
 Pasiunea e fotbalul, puterea sunt oamenii, mândria e UNIREA JIMBOLIA de către Asociația
„Fotbal Club Unirea Jimbolia“, suma solicitată fiind 26.864 lei;
 Meals-on-wheels – O masă caldă la domiciliu pentru persoanele vârstnice care nu se pot
gospodări și întreține singure de către Asociația Rotary Club Jimbolia care a solicitat 15.000
lei de la bugetul local.
Pentru evaluarea proiectelor s-a înființat o comisie de evaluare și selecționare formată din doi
consilieri locali – nominalizați prin Hotărâre de Consiliu Local și din patru angajați ai primăriei,
numiți prin Dispoziție de primar, dintre care unul este secretarul comisiei.
Toate cele trei proiecte au fost implementate cu succes, finalizându-și activitățile până la data
de 20 decembrie 2015.
C. Compartimentul administrator de reţea
În cadrul activităţii de informatică s-au realizat următoarele pe parcursul anului 2015:
1. S-a asigurat buna funcţionare a reţelei de calculatoare din cadrul Primăriei, atât din sediul
central cât şi din celelalte locaţii.
2. S-au upgradat sistemele software integrate din serviciile primăriei, conform legislaţiei in vigoare:
- sistem client-server pentru eficientizarea activităţii camerei agricole;
- extinderea cu noi funcţionalităţi a sistemului integrat de la Serviciul impozite şi taxe locale,
pentru o mai bună deservire a populaţiei;
- actualizarea sistemului de personal-salarizare;
- actualizarea sistemului financiar-contabil;
- actualizarea programului de evidenţă şi plăţi a persoanelor asistate social, conform
modificărilor legislaţiei în vigoare.
3. Au fost achiziţionate licenţe software pentru sistemele din dotare: 1 licenţă Windows 8, 1 licență
Windows 10.
4. S-a propus cuprinderea în bugetul de investiţii pe anul 2016 a achizitiei de licenţe software
necesare pentru buna desfasurare a activității.
5. S-a utilizat software-ului “open source” Linux pe o parte din sistemele din Primărie,
pentru reducerea cheltuielilor.
6. S-a efectuat trecerea la internet pe fibra optica in sediul central, sediul serviciului de impozite si
taxe locale, precum si in sediul serviciului de evidenta persoanelor pentru a avea acces la o viteza
superioara de internet.
7. S-au efectuat reparaţii în regie proprie la echipamentele din dotare pentru diminuarea
cheltuielilor.
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8. S-au elaborat şi implementat măsuri de securizare a reţelei informatice, destinate
protejării datelor, sistemelor hardware şi software.
În afara celor enumerate mai sus, a fost asigurată buna funcţionare a echipamentelor din dotare, atât
din punct de vedere hardware cât şi software, printr-o activitate susţinută, permanentă.
D. Compartimentul Studiou TV Jimbolia
In anul 2015 principala rubrică pe care o oferă Televiziunea Jimbolia populației orașului nostru este
„Știrile săptămânii”, care au ajuns in luna decembrie 2015 la editia cu numarul 214 . În decursul
acestui an a existat câte o astfel de emisiune pentru fiecare săptămână. De asemenea, echipa
televiziunii a fost prezentă la majoritatea evenimentelor culturale, sociale sau de orice alt tip de
interes pentru public. S-au realizat reportaje și concerte.
De altfel, instrumentele de statistică ale contului https://vimeo.com/televiziuneajimbolia prezintă
următoarele date pentru intervalul de timp 01 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015:
 341 982 de încărcări ale videoclipurilor;
 47 634 de rulări complete ale videoclipurilor;
 165 549 de încărcări ale videoclipurilor de pe teritoriul României;
 127 950 de încărcări ale videoclipurilor de pe teritoriul Germaniei;
 27 882 de rulări complete ale videoclipurilor de pe teritoriul României;
 14 421 de rulări complete ale videoclipurilor de pe teritoriul Germaniei;
 4 086 de încărcări ale videoclipurilor de pe teritoriul Austriei;
 2 365 de încărcări ale videoclipurilor de pe teritoriul Spaniei;
 2 077 de încărcări ale videoclipurilor de pe teritoriul Italiei;
 26 177 încărcări ale videoclipurilor de pe teritoriul Statelor Unite;
 13 671 de încărcări ale videoclipurilor - numărul cel mai mare de încărcări ale
videoclipurilor, punct atins în săptămâna aferentă datei de 06 martie 2015;
 2 458 de rulări complete ale videoclipurilor - numărul cel mai mare de rulări complete ale
videoclipurilor, punct atins în săptămâna aferentă datei de 13 iulie 2015.
Numerele de mai sus demonstrează faptul că încet, dar sigur misiunea Televiziunii Jimbolia prinde
contur: 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.

PRIMAR
POSTELNICU DARIUS ADRIAN
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