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Doliu național
Consiliul Local și Primăria Jimbolia își exprimă profundul regret 
pentru victimele tragediei de la București și speră ca toate auto-
ritățile naționale să facă demersurile necesare pentru ca astfel 
de evenimente să fie evitate pe viitor. 

După 25 de ani: 
refacerea drumului spre Clarii Vii  

În luna septembrie a fost 
dat ordinul de începere a 
lucrărilor de reabilitare a 
drumului care leagă localia-
tea Clarii Vii de artera princi-

pală, drumul DN 59 A, Timișoara-Jim-
bolia. 

Șoseaua are o lungime de 1,6 km și 
va fi reabilitată complet: întreaga 
structură rutieră, dar și drumurile 
interioare din localitate. În prezent 
se așterne un prim strat de asfalt, 
urmând ca finalizarea lucrării să aibă 
loc anul viitor. Costul total al lucrării 
se ridică la 1,9 milioane de lei, finan-
țat de Ministerul Dezvoltării și buge-
tul local. 

“Este un contact început cu Ministe-
rul Dezvoltării și avem promisiunea 

că vor fi finanțate, pentru că aceste 
sume au fost diminuate, Consiliul 
Local a decis să finanțăm din fonduri 
proprii, urmând să așteptăm ram-
bursarea banilor“, a declarat primarul 
Postelnicu. 

În prima etapă, va fi reabilitat dru-
mul de legătură cu drumul național, 
iar anul acesta va fi așternut primul 
strat de bitum, urmând ca anul vii-
tor să fie pus stratul final de asfalt. În 
etapa a II-a, va fi construit carosabilul 
din interiorul localității. “Timp de 25 
de ani, nu au fost alocați bani pentru 
structura rutieră din Clarii Vii, drumul 
se afla într-o stare degradată, iar în 
interior se vor face lucrări complet 
noi, de aceea sunt și destul de costi-
sitoare.”, a mai explicat primarul.

investiţii

Prețul 
modernizării editorial
De puțin timp a 
început la Jimbo-
lia una din cele 
mai mari și mai 
complexe lucrări 
de infrastructură 
publică – extinde-
rea rețelei de cana-
lizare, printr-un proiect european al 
Aquatim. Două din cele patru firme 
constructoare angajate în acest 
proiect s-au apucat de treabă și în 
curând se vor deschide șantiere în 
mai multe puncte. Desigur, acest 
lucru nu poate decât să ne bucure, 
pentru că toți vrem să vedem că se 
lucrează. Dar, bineînțeles că pen-
tru asta va trebui să suportăm, o 
perioadă, ”deranjul” inevitabil pe 
care îl produce o astfel de lucrare. 
Știm din propria experiență câte 
discuții și nemulțumiri apar, unele 
reale, altele exagerate. Sunt convins 
că nu va fi ușor nici pentru dum-
neavoastră, cum nu va fi ușor nici 
pentru noi sau pentru constructori, 
dar trebuie să înțelegem că nu există 
alte alternative pentru a construi 
un sistem de canalizare. Pentru că 
proiectul nu este dezvoltat de noi, 
ci de către Aquatim, nu vom inter-
veni în modul în care se desfășoară, 
dar vom supraveghea permanent 
lucrările pentru a ne asigura că sunt 
respectați parametrii conveniți prin 
autorizațiile de construcție, în caz 
contrar urmând să aplicăm amenzi. 
Am rugămintea să sesizați primăria 
dacă se întâmplă nereguli, dar dacă 
totul se desfășoară normal, să fiți 
înțelegători și să vă gândiți că se 
lucrează în folosul dumneavoastră. 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Noi locuri de joacă pentru copii 
Două noi locuri de joacă au 
fost amenajate în cartiere 
ale orașului unde nu exis-
tau astfel de zone destina-

te copiilor. 
Este vorba de un loc de joacă în 
zona Abator și unul în Locul Târgului. 
Acum, cei mici au la dispoziție leagă-
ne, tobogane, iar părinții sau bunicii 

pot sta să îi supravegheze pe bănci-
le noi, montate aici. Pentru păstra-
rea curățeniei, au fost amplasate și 
coșuri de gunoi.  În perioada urmă-
toare urmează să se achiziționeze 
jocurile care vor fi montate în zona 
Mărășești și în incinta Spitalului, iar 
în zona centrală vor fi înlocuite co-
șurile de gunoi și montate altele noi.
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ÎNTÂLNIREA EUROPEA-
NĂ DE TINERET  

Asociaţia Tinerilor din Jimbolia și 
Primăria au organizat un seminar 
premergător Întâlnirii Europene 
de Tineret care va avea loc în iulie 
2016. Anul viitor, ţara gazdă va fi 
România, respectiv orașul nostru. 
La întâlnirea pregătitoare s-au 
ales activităţile care vor avea loc 
în cele 10 zile. “Vor avea loc mai 
multe ateliere, cel mai căutat și 
cel mai spectaculos dintre acestea 
fiind atelierul de dans, însă tinerii 
vor realiza și un videoclip, un soi 
de jurnal al activităţilor din aceste 
zile. La final, va avea loc un specta-
col pentru publicul larg”, a explicat 
Marian Rotaru.

BALUL BOBOCILOR 
Bobocii din clasele a IX-a au avut 
Bal, în 23 octombrie, în cortul din 
spatele Casei de Cultură. Cei care 
au îndrăznit să se înscrie în con-
cursul de Miss și Mister au avut 
parte de multe emoţii, fiind nevo-
iţi să treacă prin diferite probe. Au 
câștigat concursul Andreea Hînciu 
- Miss și Markus Pataki - Mister.

IN MEMORIAM
Orașul Jimbolia a fost gazda ce-
lei de a V-a ediţii a “Memorialului 
Georgeta Gazibara-Ottrok” la cros, 
competiţie organizată pentru a o 
comemora pe fosta campioană 
mondială de atletism și profesoa-
ră de sport, care dă și numele sălii 
orășenești de sport. Evenimentul 
a avut loc în 30 octombrie și au au 
participat și copii din localitățile 
învecinate.

Sărbătoare şvăbească în Futok 
Una dintre cele mai fru-
moase sărbători ale comu-
nităţii șvăbești din Banat, a 
avut loc în 26 septembrie 

în orașul nostru. 

Kirchweih-ul a adunat o mulţime de 
catolici și nu numai, care și-au dorit 

să păstreze această frumoasă tradiţie 
șvăbească. Sărbătoarea a fost ocazi-
onată de celebrarea Sfântului Mihai, 
protectorul Bisericii din Futok. 
Așa cum cere tradiţia, a avut loc un 
marș prin Jimbolia, al șvabilor îmbră-
caţi în costume tradiţionale, apoi s-a 
intrat în Biserică, la Slujbă. După-ma-
sa a fost dedicată muzicii și dansului. 
Anul acesta cei care au ajutat cu bani 
organizarea evenimentului au fost  

familiile domnilor Zappe și Zahari, 
iar de organizare s-a ocupat domnul 
Illes Nagy. 

Splendida biserică a fost ridicată 
după planurile arhitectului Johann 
Jänner între anii 1928-1929. Biserica 
a fost finanţată de familia Bohn și a 

fost realizată în întregime folosind 
materialele produse la Fabrica Bohn 
din Jimbolia. Trebuie amintit faptul 
că în biserică se găsesc două tablouri 
pictate de pictorul bănăţean Stefan 
Jäger. Biserica din Futok a fost ridi-
cată de patronul Ceramicii, domnul 
Bohn, în memoria fiului său ce a mu-
rit într-un accident de muncă chiar 
în interiorul fabricii de cărămidă din 
Jimbolia.

cultură

Colectare selectivă: beneficii 
pentru toată lumea  

În 28 octombrie, a avut loc 
în orașul nostru o dezbate-
re publică pe tema reciclării 
deșeurilor din gospodării. 

La această dezbatere au fost oferite 
informații cu privire la colectarea se-
lectivă a deșeurilor, reciclarea și com-
postarea acestora și beneficiile pe 
care le vor aduce acestea cetățenilor
Jimbolia a intrat de mai mulți ani în 
Sistemul Integrat de Management al 
Deșeurilor în județul Timiș. 

În prezent, în județul nostru, sticla se 
colectează separat, în timp ce meta-
lul, hârtia, plasticul și lemnul sunt co-
lectate în același recipient, urmând 
să fie sortate ulterior. Pentru o efici-
ență mai bună, vă rugăm să turtiți 
ambalajele (peturi, doze de metal, 
cutii de carton) înainte de a le am-
plasa în containerele speciale.

Se promovează un consum rațional 

de produse, reutilizarea ambalajelor, 
obținerea de compost și selectarea 
deșeurilor pentru a se permite reci-
clarea și valorificarea acestora. 

Vă rugăm să folosiți containerele 
pentru colectarea hârtiei/cartonu-
lui, a recipientelor din PET, a dozelor 
de aluminiu, a materialelor textile 
și sticlei și să compostați deșeuri-
le vegetale, astfel încât să reducem 
împreună cantitatea de deșeuri, să 
economisim și să protejăm mediul 
înconjurător.  Pentru mai multe deta-
lii accesați site-ul proiectului: www.
deseuri-timis.ro

mediu



Concert Gospel, la Jimbolia 
Un concert inedit a avut loc 
în orașul nostru, cu un ritm 
alert, un stil deosebit care 
i-a încântat pe spectatori și 

a reușit să ridice o sală în picioare. 

Asociația culturală TGP, în parteneri-
at cu Blythswood Banat a organizat 
în 18 octombrie, la Casa de Cultură 
din orașul nostru, concertul sub titlul 
de „Gospel fără frontiere”. Au urcat pe 
scenă nu mai puțin de 100 de coriști 
amatori din Timișoara împreună cu 
copiii de la Centrul de zi al Blythswo-
od Banat din Jimbolia

“A fost un public numeros și vesel, 
am reușit să trângem fonduri, res-
pectiv aproximativ 2.000 de lei care 
vor fi folosiți pentru a susține centre-
le de zi Blythswood Banat din Jimbo-
lia care ajuta copii aflati în dificultate 
(prin educație, hrană, îmbrăcăminte 
și alte  nevoi de bază). De asemenea, 
ne bucurăm că am adus muzica gos-
pel în Jimbolia, sperăm să mai facem 

astfel de proiecte”, a spus Carmen 
Popa, organizatorul evenimentului. 

În preambulul evenimentului, a avut 
loc și o expoziție de fotografie care a 
surprins în imagini copiii care învață 
după orele de școală la la centrele de 
zi ale asociației. Astfel, organizatorii 
au dorit să sublinieze că evenimen-
tul este unul caritabil și copiii din fa-
miliile aflate în dificultate au nevoie 
de îndrumare și sprijin. 

3

O SEARĂ DE NEUITAT LA 
ȘCOALA JIMBOLIA  

Clasa doamnei Bianca Balogh din 
cadrul Școlii Jimbolia a petrecut 
o seară inedită. În 2 octombrie, în 
școala de pe strada Lorena, copiii 
au venit cu saci de dormit, cu pă-
turi și perini, dar nu și-au uitat aca-

să nici cărţile preferate deoarece a 
avut loc o noapte de citit. Sigur, pe 
copii i-a luat somnul însă tuturor 
le-a plăcut această experienţă de-
osebită și speră că se va repeta cât 
mai curând. 

PROTOCOL 
DE COLABORARE  

În ședința din 29 octombrie 2015, 
Consiliul Local al orașului Jimbolia 
a aprobat protocolul de colabo-
rare cu localitatea Csánadpalota 
din Ungaria. Colaborarea vizează 
în principal accesarea de fonduri 
europene alocate parteneriatelor 
România – Ungaria, dar și stabi-
lirea de relații culturale și sociale. 
Csánadpalota este un oraș de pes-
te 3.000 de locuitori amplasat în 
apropierea graniței cu România.

cultură

Pompierii: o tradiţie 
de 140 de ani în Jimbolia

Foarte puţine orașe se pot 
mândri cu o tradiţie de 140 
de ani de servicii pentru si-
tuaţii de urgenţă. 

Jimbolia este unul dintre aceștia, 
deoarece în acest an, pompierii săr-
bătoresc 140 de ani de activitate ne-
întreruptă. La finele lunii septembrie, 
la sediul SVSU a avut loc sfinţirea 
noului steag al pompierilor din Jim-

bolia, precum și a noilor autospecia-
le care vor deservi de acum înainte 
acest serviciu. La această aniversare 
au participat și oaspeţi din judeţele 
Timiș și Arad, dar și Serbia și Ungaria. 
Cu toţii au făcut o paradă pe străzile 
orașului, iar pe stadionul Árpád Thi-
erjung din Jimbolia, pompierii și-au 
demonstrat măiestria prin diferite 
exerciţii tehnice. 

cultură
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Nr de urgenţă: 112
Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei 
 septembrie - noiembrie 2015

 Bonțiu-Pașca Eduard-Sebastian
Filip Radu-Alexandru

Purcaru Natalia-Andrada
Nechifor Vanessa

Stoian Adriana-Sofia
Mocănașu Vlad-Ștefan 

Bine aţi venit pe lume!

 N
aş

te
ri

  

 Ciobanu Vasile și  
Pap Larisa-Nuți

 Haninciuc Alin-Răzvan și 
Jigalov Anamaria-Daniela

 Liță Vasile și 
Mălinici Alexandra-Maria
 Aniței Dorel-Mihai și 
Boros Gyöngyi-Rodica

 Cicio James-George și 
Ardelean Simona-Elena
 Ciobanu Gheorghe și 

Solovăstru Valentina

Casă de piatră!

Că
să

to
ri

i

† Koch Ana, Gheran Dumitru,
Mălinici Miruna-Ștefania, 

Bășulescu Maria, Juratu Gusti
Pop Domnica, Agoston Ioan †

Dumnezeu să-i odihnească 
în pace!D

ec
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SC PEISAJ HOSTA SRL
Societate de prestări servicii de 
salubritate deţinută de Consiliul 
Local Jimbolia, oferă servicii de 
întreţinere și amenajare spaţii 
verzi, transport și depozita-
re deșeuri, moloz, etc. Pentru 
detalii și tarife contactaţi nr. tel. 
0256.361.047.

(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Modificări ale taxelor și
impozitelor locale 2016   

Consiliul Local Jimbolia a 
stabilit impozitele și taxe-
le locale pentru anul 2016,  

pentru a pune astfel în practică pre-
vederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 

Serviciul Taxe și Impozite din cadrul 
Primăriei Jimbolia precizează că, po-
trivit Legii nr. 227/2015, privind Co-
dul  Fiscal, incepând cu anul 2016, 
impozitul pe clădiri persoane fizice 
se majorează de la 935 lei la 1.000 
lei valoarea impozabilă pe mp, pen-
tru locuințele din caramidă, beton 
armat, cresteri înregistrându-se și 
pentru celălalte tipuri de clădiri, pre-
cum și pentru impozitul pe terenul 
intravilan.

Impozitul pe terenul extravilan, 
precum și impozitul pe  mijloace-
le de transport a ramas la nivelul 
anului 2015. Noutatea Codului Fis-
cal, reprezintă impozitarea clădirilor 
nerezidențiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice care se calculează 
aplicând cota de 1,2% asupra valo-
rii rezultate în urma unui raport de 
evaluare, intocmit de un evaluator 
autorizat. 

Pentru pesoanele juridice cota de 
impozitare asupra valorii de inven-
tar din contabilitate s-a majorat de la 
1,1% la 1,2%; pentru clădirile unde 
proprietarul persoană juridică nu a 
actualizat valoarea impozabilă a clă-
dirii în ultimii 3 ani anteriori anului 
de referință, cota de impozitare este 
de 7,5%. Pentru clădirile nereziden-
țiale aflate in proprietatea persoane-
lor juridice, utilizate pentru activități 
în domeniul agricol, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,6%. 

Persoanele a căror activitate este in-
registrată la codul CAEN 561- Resta-

urante și 563 - Baruri și alte activități 
de servire a băuturilor, vor plăti ca și 
până acum o taxă privind eliberarea/ 
vizarea anuală a autorizației privind 
desfăsurarea acestor activități, la 
care se va adauga de la anul și codul 
CAEN 932- Alte activități recreative și 
distractive, care vor fi supuse impo-
zitării.

Conform OUG nr. 50/27.10.2015, 
privind modificarea Noului Cod Fis-
cal, persoanele fizice care la data de 
31.12.2015 au în proprietate clădiri 
nerezidențiale sau clădiri cu destina-
ție mixtă au obligația să depună de-
clarații până la data de 31.03.2016, in-
clusiv . Același termen de 31.03.2016 
se aplică și persoanelor juridice care 
dețin clădiri în proprietate la data de 
31.12.2015, destinația și valoarea im-
pozabilă a acestora. 

Scutirile sau reducerile de la plata 
impozitului/taxei pe clădiri, a impo-
zitului/taxă pe teren, a impozitului 
pe mijloacele de transport prevăzu-
te la art. 456, 464 și 469, se aplică în-
cepând cu data de 1 ianuarie 2016, 
persoanelor care dețin documente 
justificative emise până la data de 
31.12.2015 și care sunt depuse la 
Serviciul de Impozite și Taxe Locale 
până la data de 31.03.2016.

Pentru mai multe detalii privind mo-
dificările aduse taxelor și impozitelor 
și a scutirilor, potrivit legii, vă rugăm-
să vă adresați serviciului de Taxe și 
Impozite din cadrul Primăriei Jimbo-
lia.

buget


