
publicație informativă periodică � Anul IV � Nr. 25 � Martie 2016 � GRATUIT www.jimbolia.ro

JURNAL DE
JIMBOLIA

Reporter: Domnule primar, când au început
lucrările la reţeaua de canalizare, în Jimbo-
lia?

Primar: Iniţial, lucrările au început în anul 2012,
cu o firmă spaniolă. Însă, pentru că respectiva
firmă nu a respectat termenii contractuali, în
anul 2014, Aquatim a reziliat contractul.
Reprezentanţii Aquatim au semnat un nou con-
tract pentru „Extinderea şi modernizarea reţelelor
de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Jim-
bolia”, pentru finalizarea investiţiilor, de data
aceasta cu patru firme, la sfârşitul verii trecute.
Reprezentanţii Aquatim au împărţit lucrarea în
patru loturi şi au atribuit fiecărei firme subcon-
tractate câte un lot. Iar lucrările propriu-zise au
început în septembrie 2015.

R: Când au început să apară problemele cu
firmele care lucrează în Jimbolia şi care au
fost, mai exact, nemulţumirile Primăriei?

P: Nici nu începuseră bine lucrările când am fost se-
sizaţi, în mod repetat, de către localnici, cu privire la
neregulile pe care le observau pe şantierele din oraş.
În urma acestor sesizări, inspectorii din Primărie s-au
deplasat pe teren şi au şi dat o primă amendă, la
aproximativ două luni după începerea lucărilor. Am
continuat să amendăm constructorii ori de câte ori
aceştia nu au respectat indicaţiile din autorizaţia de
construire, însă nici nu am vrut să exagerăm, pentru
a nu K acuzaţi că împiedicăm buna desfăşurare a lu-
crărilor.

R: Care sunt responsabilităţile Primăriei Jim-
bolia în desfăşurarea lucrărilor de realizare
a canalizării?

P: Competenţele noastre, ale administraţiei locale,
sunt destul de limitate. Noi vom K clienţii acestei
canalizări, dar beneKciarul ei direct este Aquatim
Timişoara. Trebuie să înțelegem cu toţii că lucrarea
este contractată de Aquatim, care este operator re-
gional şi doar ei pot face astfel de lucrări. Noi nu
putem decât să sancţionăm, atunci când observăm
nereguli şi să aducem la cunoştinţă reprezentanţilor
Aquatim toate nemulţumirile pe care le avem. Pe de
altă parte, nu vrem să facem exces de zel şi să Km
acuzaţi că din cauza noastră, a Primăriei, şi a amen-
zilor pe care le-am dat Krmelor, nu a putut K dusă la
bun sfârşit lucrarea. Nu vrem să Km acuzaţi că am
boicotat lucrarea.

Am stat de vorbă şi
cu reprezentanţii
Aquatim Timişoara,
care ne-au explicat
care este stadiul lu-
crărilor la canali-
zare, în Jimbolia, dar
şi care sunt măsurile
pe care le-au luat
pentru ca firmele

care lucrează să respecte termenii contrac-
tuali.

R: Domnule director, din Jimbolia vin foarte
multe plângeri în legătură cu modul în care
sunt executate lucrările la canalizare. Care
este situaţia?

Ilie Vlaicu, directorul Aquatim: E o lucrare mai
mare, împărţită în patru loturi de către noi şi se
lucrează foarte greu, la adâncimi mari şi firmele

de acolo, de cele mai multe ori, nu respectă au-
torizaţiile legate de asfaltări, de refaceri şi atunci
sunt amendate pentru asta. Sunt probleme din
cauza solului foarte greu de acolo, este apă şi la
o adâncime destul de ridicată, de trei-patru
metri, şi din cauza asta apar probleme în a lucra.

R: Cum vedeţi dumneavoastră rezolvarea
problemelor care s-au tot ivit, de când au în-
ceput lucrările?

Ilie Vlaicu: Noi discutăm cu reprezentanţii
firmelor permanent şi sperăm să intre în norma-
litate, să nu ne mai confruntăm şi cu alte pro-
bleme. Sperăm să fie totul bine, în final.

R: Din informaţiile pe care le aveţi, vor fi fi-
nalizate lucrările conform contractului, în
termenul stabilit?

Ilie Vlaicu: Lucrările au termen de finalizare anul
2017 şi sper să nu mai fie alte probleme. Sperăm
să nu întâmpinăm alte dificultăţi cu constructorii,
pentru că ştiţi care este situaţia constructorilor în
acest moment, la nivelul întregii ţări, cu insol-
venţe sau faliment. Noi sperăm ca totul să fie în
regulă.

Ce se întâmplă cu lucrările
la canalizare, în Jimbolia?

JIMBOLIA: 1766 – 2016
Jubileu de 250 de ani

de la colonizarea şvabilor
Program aniversar
3 – 7 august 2016

Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Reprezentanții Primăriei Jimbolia au cerut, în repetate rânduri, 4rmelor
care lucrează în oraş, respectarea tuturor procedurilor impuse de admi-
nistrația locală pe durata lucrărilor de canalizare, pentru a evita orice fel
de sancțiuni. Cu toate acestea, în repetate rânduri, constructorii au fost
amendaţi pentru nerespectarea condiţiilor contractuale. Primarul Darius
Postelnicu, dar şi reprezentanţii Aquatim ne-au oferit un scurt interviu,
pentru a ne explica ce se întâmplă, de fapt, cu lucrările la reţeaua de
canalizare.

Dr. ing. Ilie Vlaicu,
Director general Aquatim
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Creştinii catolici din Jimbolia, au sărbătorit,
în 27 martie, Învierea Domnului. Biserica din
oraş s-a umplut de credincioşi, care s-au bu-

curat, împreună, de cea mai importantă săr-
bătoare de peste an.
Slujba a fost oficiată şi anul acesta de preotul

Davor Lucacela care, mai întâi a sfinţit Lumina,
apoi a împărţit-o credincioşilor. „Învierea... singuri
suntem răspunzători pentru felul în care trăim, dar
şi murim... de acum va trebui să alegem între a fi
dependenţi de tot ceea ce este trecător - iar
moartea nu va fi altceva decât cel mai dulce eşec...
sau să lăsăm libere frâiele vieţii şi ale dragostei,
astfel încât moartea să ne fie darul final pentru cei
pe care i-am iubit... Învierea a învins moartea, iar
aceasta din urmă nu mai are decât un singur rost:
să invite la o apropiere mai radicală, mai intimă,
la o nouă existență, un nou timp dedicat celui
ce-l iubeşte pe cel iubit”, este mesajul pe care
preotul Davor Lucacela îl transmite credincioşilor
din Jimbolia.

La Primăria Jimbolia a avut
loc, luna aceasta, o primă în-
tâlnire de prezentare şi dez-
batere publică a viziunii,
misiunii şi obiectivelor de
Strategie Integrată de Dez-
voltare a Oraşului Jimbolia,
în perioada 2015-2023.
„Avem o echipă formată din
profesori universitari cu care
colaborăm. Pentru că e vor-
ba de viitorul oraşului nostru, avem nevoie de profesionişti care să ne ajute să ne facem
proiectele şi să îndeplinim tot ceea ce ne dorim. O strategie a oraşului implică dezvoltare eco-
nomică, socială, studii demograKce, dar şi multe alte chestiuni complexe, pe care nu le puteam
face doar cu personalul din primărie. Avem nevoie de această strategie pentru depunerea de
viitoare proiecte cu Knanţare europeană, pentru a nu omite nimic din ce ne dorim pentru dez-
voltarea oraşului”, a spus primarul Darius Postelnicu. La dezbatere au participat reprezentanţi
ai primăriei, consilieri locali, şeK de servicii din cadrul primăriei, dar şi specialiști din cadrul
Universităţii de Vest, care au şi prezentat un studiu de elaborare a strategiei de dezvoltare.

Proiectul Strategiei de dezvoltare locală, text integral în dezbatere, se aLă pe site-ul
Primăriei Jimbolia: www.jimbolia.ro
Persoanele care doresc să facă propuneri, sugestii legate de conținutul Strategiei sunt invitate
să o facă în scris și să le trimită la adresa de e-mail a secretariatului Primăriei Jimbolia: secre-
tariat@jimbolia.ro până în data de 15 aprilie 2016.
Se intenționează și organizarea unei dezbateri publice a Strategiei și o întâlnire cu echipa care
a redactat documentul, la o dată care va K anunțată din timp.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A JIMBOLIEI, DISCUTATĂ CU SPECIALIŞTII

Paştele Catolic,
sărbătorit de credincioşii din Jimbolia!

Demisii din Consiliul local
În ședința Consiliului Local Jimbolia din data de 24 martie a.c. s-au
anunțat două demisii: viceprimarul Daniel Gorgan a demisionat din
partidul PNL și din funcțiile de consilier local și viceprimar, iar dl. Tinei
Valentin a demisionat din PNL și din funcția de consilier local.
În respectiva ședință s-a evocat și demisia din PNL și din funcția de
consilier local a domnului Barna Petru Ladislau, însă până la data de
30 martie, la închiderea acestei ediții a Jurnalului de Jimbolia, acesta
nu și-a prezentat în scris demisia.

David Dobre a reuşit o nouă performanţă. Luptătorul, antrenat de Cornel
Dobîrcău la ACS Voinţa Jimbolia, a fost chemat la pregătire alături de
lotul naţional de lupte libere. Sportivul a fost invitat să se antreneze
într-un stagiu de pregătire centralizată, alături de cei mai buni luptători
români, în localitatea Izvorani, lângă Bucureşti. Cantonamentul va avea
loc începând din 5 aprilie. David Dobre – campionul României – a reuşit
să aducă acasă, la începutul anului, o medalie de bronz pentru clubul
condus de preşedintele Ioan CioKac, iar în această perioadă participă la
Campionatul din Bulgaria Under 23.

Sportiv jimbolian, în lotul
naţional, la lupte libere
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O nouă întâlnire a Asociaţiei Grup de Acţi-
une Locală Banat Vest cu autorităţile din
Jimbolia a avut loc, luna aceasta, la
Primărie. Şedinţa cu autorităţile locale şi
cu beneKciarii de proiecte Knanţate a fost
a cincea dintr-o serie de 11, pentru
Kecare autoritate locală. Scopul întâlnirii
a fost acela de a identiKca problemele şi
nevoile cu care se confruntă comuni-
tatea, pentru ca acestea să poată K intro-
duse, apoi, pe lista proiectelor de
strategie de dezvoltare locală. Termenul
limită de depunere a noilor strategii, K-
nanţate prin PNDR 2014-2020 este 8
aprilie.

Spitalul orăşenesc a primit acreditarea de
funcţionare, după ce, în luna februarie, o comi-
sie a evaluat situaţia unităţii spitaliceşti. Acre-
ditarea este un proces obligatoriu, care se aplică
tuturor spitalelor din România şi care atestă ca-
litatea serviciilor şi a actului medical din =ecare
unitate.
„Am reuşit să Knalizăm cu brio acest proces. Spitalul
din Jimbolia a fost programat pentru evaluare în luna
februarie, evaluare care a durat o săptămână. De
acum, urmează anual o auditare, în vederea veriKcării
menţinerii standardului de calitate, după care, peste
cinci ani, reluăm procedura”, a spus directorul Spitalu-
lui Orăşenesc Karl Diel, Daniela Cîrlig. Concret, evalua-
rea spitalului a presupus veriKcarea standardelor de
calitate pe sistemul de sănătate, din punct de vedere
al activităţii medicale şi administrative a spitalului. Iar
în acest sens, pregătirile pentru acreditare au început
încă de acum câţiva ani, prin îmbunătăţirea continuă

a condiţiilor de cazare şi a actului medical. Iar acest
lucru continuă să se întâmple în Kecare zi.
În altă ordine de idei, din luna aprilie, Spitalul Karl Diel
va avea un nou medic în cadrul Secţie de Diabet, pen-

tru ca bolnavii să nu aibă de suferit. Pacienţii vor bene-
Kcia în continuare de aceleaşi servicii, iar programul
cu publicul va rămâne neschimbat, activitatea Kind in-
tegrată ambulator-spital.

TICHETE
DE MASĂ
PENTRU

COPII
Primăria Jimbolia oferă copiilor din
familii defavorizate, care frecventează
grădiniţele, tichete de masă, în va-
loare de 50 de lei.
Pentru a putea beneKcia de acest aju-
tor trebuie îndeplinite câteva condiţii.
Copiii care pot primi astfel de tichete
trebuie să aibă vârsta cuprinsă între
trei şi şase ani, iar venitul familiei din
care provin nu trebuie să depăşească
284 de lei. Acolo unde sunt solicitări,
angajaţii primăriei vor face anchete
sociale, iar în funcţie de rezultate,
copiii vor putea beneKcia de tichetele
de masă.

Şeful Serviciului de Asistenţă Socială
Jimbolia a adus oraşului nostru un pre-
miu important. Doamna Ana Maria Cră-
ciun a obţinut locul al II-lea pe ţară în

cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în
Asistenţă Socială. Distincţia a venit în
urma implicării domniei sale în
proiectele desfăşurate, dar şi ca o re-

cunoaştere a meritelor în domeniul asis-
tenţei sociale. Ne mândrim cu această
reuşită şi o felicităm pe doamna Ana
Maria Crăciun pentru premiul obţinut!
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Spitalul Karl Diel
a primit acreditarea de funcţionare!

Jimbolia, pe podium la Gala Excelenţei
în Asistenţă Socială!

O nouă întâlnire a Asociaţiei Grup
de Acţiune Locală Banat Vest!
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smsCetățenii care doresc să
primească informații de
actualitate prin serviciul SMS
se pot înregistra trimițând un mesaj text
(tarif normal) la numărul de telefon
0741 286 550 care să conțină numele,
prenumele și adresa exactă.

SC PEISAJ HOSTA SRL
Societate de prestări servicii
de salubritate deținută de

Consiliul Local Jimbolia,
oferă servicii de întreținere

și amenajare spații verzi, transport
și depozitare deșeuri, moloz, etc.

Pentru detalii și tarife
contactați nr. tel. 0256-361.047.

Evidența populației
Martie 2016

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

Jimbolienii sunt invitaţi cu mic, cu mare,
să participe la cursurile gratuite de
dansuri multietnice, care se desfăşoară
la Căminul Cultural. Cei care vor să în-
veţe să danseze sunt invitaţi să participe
la cursuri, în Kecare marţi, de la ora 17.
Jimbolienii care merg la repetiţii sunt
împărţiţi în două grupe: cea pentru ju-
niori, în care sunt acceptaţi copiii de
până la 14-15 ani şi cea pentru adulţi, la
care sunt invitaţi toţi cei peste 18 ani.
Atât adulţii, cât şi copiii vor învăţa
dansuri populare şvăbeşti, maghiare,
sârbeşti şi româneşti. În special la
repetiţiile cu adulţii se va pune accentul

pe dansul tradiţional şvăbesc, pregătit
cu ocazia sărbătoririi a 250 de ani de la
înKinţarea oraşului. Cei care se înscriu

la cursuri nu trebuie să plătească nimic,
costurile Kind acoperite de Primăria
Jimbolia şi de către biserica catolică.

S-a dat startul pregătirilor pentru a
doua ediţie a spectacolului Parcul cu
Poveşti, care va avea loc în 1 iunie. Nici
anul acesta de la sărbătoarea copiilor
nu vor lipsi piesele de teatru, muzica,
dansul, dar şi atelierele de creaţie, care
vor K amplasate în parcul central.
Repetiţiile au început deja, însă toţi
tinerii care îşi doresc să joace într-o
piesă de teatru sau să danseze, sunt
aşteptaţi la întânirile ce au loc în Kecare
joi şi vineri seara, la Centrul Blythswood
Banat. Cei care vor trece prin parcul cen-
tral în 1 iunie vor putea să urmărească
o piesă de teatru, un musical cu perso-
naje de poveste, iar copiii îşi vor putea
crea propriile elemente magice, în ate-
lierele din parc. Anul acesta, organiza-
torii şi-au propus să implice peste 40 de
copiii în activităţile Parcului cu Poveşti.

„Locul deşeurilor nu e în casă! Trimite-le la plimbare!” Este în-
demnul repretentanţilor Asociaţiei RoRec, care, în parteneriat
cu Primăria Jimbolia, organizează o nouă ediţie de colectare a
deşeurilor electrice şi electrocasnice. Astfel, cei care au acasă
deşeuri electrice şi electronice le vor putea aduce sâmbătă, 9
aprilie, în mai multe puncte de colectare din oraş. Între orele
10 şi 16, deşeurile vor putea K depuse în puctele de pe pla-
tourile de la Gara CFR, de la Casa de Cultură, de la SC Sumida
SRL şi de la intersecţia Str. Dr. Diel. Deşeurile vor putea K pre-
luate gratuit şi de la domiciliu sau de la sediul Krmei.
Cei care au deşeuri voluminoase sau grele îşi pot face pro-

gramări la numerele de telefon 0751.302.114 sau
0800.444.800 pentru ca o echipă să se deplaseze să le ridice.
Cei care vor depune deşeuri electrice şi electrocasnice vor primi
şi vouchere valorice, în funcţie de aparatura depusă. Astfel, cei
care scapă de combine, vitrine şi lăzi frigoriKce, de frigidere
sau congelotoare primesc garantat 3 cupoane valorice de câte
10 lei. Câte două cupoane vor primi cei care aduc mașini de
spălat vase sau rufe, uscătoare de haine sau aparate de aer
condiţionat, iar cei care aduc alte deşeuri electrice întregi şi
complete, în greutate minimă de 20 de kilograme, vor primi
câte un cupon de 10 lei.

Căsătorii
� PATRULEA DANIEL-IOAN

cu PAPA RAMONA-ANCA
� PAVLOV VASILE-MIHAI

cu HOJDA MIHAELA
� ARMENEAN MARIUS

cu BALINT REBECA-IRINA
� TRICOLICI VASILE cu SABOV ANA

� PAUL CRISTIAN
cu PETROVICI ILONKA-DRAGA

� FUSI MIHAI
cu VICHENTE LILIANA-MARIA
� GLIGA ALEXANDRU-ȘTEFAN

cu NAGY EDITH
� FILEP FLORIAN cu GILE ANA

� LUCZA MIHAI-ISTVAN
cu NICA CARMEN-ALEXANDRA

Decese
� GEORG MIHAIU

� BULANCEA MARICEL
� BARNA ILEANA-ELENA

� RINTYE ASPAZIA
� BLEMOVICI PETRU

� PATROLEA MARIOARA
� MILOVAN VASILE
� IENEI ALEXANDRU

� VĂLCĂNEANȚU IANCU-VIOREL
� NOVAC FLORIA

� BATKI LARISA-ANA-MARIA
� BORBÉLY ELISABETA

Dumnezeu să-i odihnească
în pace!
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Cursuri gratuite de dans

CAMPANIE DE COLECTARE DE DEŞEURI ELECTRICE,
LA JIMBOLIA

Se fac pregătiri pentru Parcul cu Poveşti


