
Stimați cetățeni,

Vă mulțumesc 
pentru încrede-
rea acordată 
la alegerile din 
data de 5 iunie 
2016. Votul dumneavoastră mă 
onorează și mă responsabilizează. 
Sunt conștient că următorii patru 
ani nu vor fi deloc ușori. Vor fi ani 
decisivi, de finalizare a unor proiec-
te mari (apă, canalizare) și de înce-
put a altora, în valoare de milioane 
de euro. Cred însă că experiența 
acumulată până acum va conta 
foarte mult pentru ca lucrurile să 
meargă mai bine și mai repede 
decât până acum. Mi-am asumat 
să duc mai departe investițiile 
începute în mandatul precedent și 
să încep altele noi. Am ascultat do-
leanțele dumneavoastră și voi veni 
în întâmpinarea lor mult mai ferm. 
Vreau să vă întăresc convingerea 
că în Jimbolia domnește legea, 
disciplina, buna gospodărire, bunul 
simț. Nu este ușor, dar nu este nici 
imposibil. Printr-o bună colabora-
re cu dumneavoastră vom putea 
continua să progresăm, pentru ca 
Jimbolia să fie orașul pe care cu toți 
ni-l dorim.

Cu respect, 
Primar 

Darius Adrian Postelnicu

Darius Postelnicu a câștigat un 
nou mandat de primar al Jimboliei  
ALEGERILE LOCALE din data de 5 iunie 
2016 s-au desfășurat fără probleme 
la Jimbolia, la cele 8 secții de votare 
amenajate prezentându-se 4.141 de 
persoane din 11.115 aflate pe listele 
electorale, prezența fiind de 37.2%. 
Pe listele suplimentare au votat 84 
de persoane, pe listele complemen-
tare - o persoană, iar 74 de persoane 
au votat cu urna mobilă.

În urma numărării voturilor pentru 
primar, s-a detașat în mod clar candi-
datul Darius Postelnicu, acesta întru-
nind aproape jumătate din preferin-
țele alegătorilor (vezi tabelul de mai 
jos). În ceea ce privește voturile pen-
tru Consiliul Local, cele mai multe 
voturi le-a obținut Partidul Național 
Liberal (37,87% - 7 mandate), urmat 
de PSD (24,75% - 5 mandate), UDMR 
(12,43% - 3 mandate), Partidul Eco-
logist Român (7,8% - 1 mandat) și 
UNPR (5,85% - 1 mandat). Restul par-
tidelor nu au obținut suficiente vo-
turi pentru a intra în Consiliul Local.

În data de 23 iunie, s-a întrunit noul 
Consiliu Local pentru validarea man-
datelor și depunerea jurământului a 
noilor aleși. Aceștia au procedat apoi 
la alegerea noului viceprimar al ora-

șului Jimbolia în persoana lui Toth 
Gabor (UDMR).
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Un vot care 
responsabilizează

•	 POSTELNICU DARIUS- 
ADRIAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FERESCU LAURA MĂRIO-
ARA - 37 ani- Jurist;

•	 TABEICĂ NECULAI - 61 
ani- Șofer;

•	 SCROB RADU-NICOLAE - 
37 ani- Inginer;

•	 PRCSINA IANCU - 42 ani- 
Inginer Electronist

•	 CIOFIAC IOAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FLORE CRISTIAN - 31 ani - 
Electronist;

•	 CIUCIULETE PETRU - 67 
ani- Economist;

•	 PANAIT MIHAI - 36 ani- 
Veterinar;

•	 VASILACHE COSTEL - 49 
ani- Tehnician;

•	 STĂNCHESCU-GOLBAN 
LIVIA-DOINA - 58 ani- Pro-
fesor;

•	 BURA VASILE - 55 ani- 
Economist;

•	 NICORICI ILIE - 57 ani- 
Geamgiu;

•	 BARNA PETRU-LADISLAU 
- 52 ani- Tehnician;

•	 TODICA MARIN - 67 ani- 
Maistru;

•	 FEIER FELICIA - 28 ani- 
Asistent Farmacist;

•	 DEMETER LUCIAN
- 37 ani- Programator;

•	 ISTINIE ADINA - 38 ani- 
Profesor;

•	 BORCAN CARMEN - 37 
ani- Contabil;

•	 RICĂ MARIAN -59ani- 

Instructor Sportiv;

ECHIPA PNL 
PENTRU CONSILIUL LOCAL

Co
ma

nd
at 

de
 P

NL
 TI

MI
Ș  

-  D
AR

IU
S P

OS
TE

LN
IC

U/
21

16
00

42
/T

ipă
rit

 de
: S

C 
PA

RT
OS

 SR
L -

 Ti
raj

: 3
00

0 
bu

c.

Componența Consiliului Local
1. Böss Hademar Gunthard PSD
2. Buduran Maria Andra PSD
3. Ciofiac Ioan PNL
4. Ciuciulete Petru PNL
5. Fechete Sandu Marian UNPR
6. Ferescu Laura - Mărioara PNL
7. Flore Gheorghe Cristian PNL
8. Gorgan Daniel PSD
9. Kasa Ioan Tiberiu UDMR
10. Meszaroș Ștefan UDMR
11. Persecă Larion Ioan PSD
12. Prcsina Iancu Constantin PNL
13. Scrob Radu Nicolae PNL
14. Siminiuc Tatiana PER
15. Tabeică Neculai PNL
16. Tinei Valentin PSD
17. Toth Gabor UDMR

VOTURI PENTRU PRIMAR
PNL Postelnicu Darius-Adrian 1916 47.9 %

PSD Gorgan Daniel 1035 25.9 %

UDMR Toth Gabor 490 12.2 %

PPU Trişcău Petru-Florinel 200 5.0 %

UNPR Fechete Sandu Marian 146 3.6 %

ALDE Tudorică Valentin 111 2.7 %

PMP Tanc Dănuţ 97 2.4 %

Mesaj de mulțumire
Le mulțumesc tuturor jimbolienilor 
pentru încrederea acordată la alege-
rile din 5 iunie. Mă bucură și mă ono-
rează să pot lucra în slujba orașului 
din calitate de viceprimar. 

Cu stimă, Toth Gabor
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Comisiile 
Consiliului Local 

NOUL CONSILIU LOCAL și-a format co-
misiile de lucru astfel:

1. Activități economico - finan-
ciare: Kasa Ioan, Ciuciulete Petru, 

Persecă Larion, Gorgan Daniel, 
Toth Gabor; 

2. Amenajarea teritoriului, ur-
banism, protecția mediului, tu-
rism și agricultură: Scrob Radu, 

Ciofiac Ioan, Meszaros Ștefan, 
Prcsina Iancu, Buduran Andra; 

3. Învățământ, sănătate, fami-
lie, culte, activități socio-cul-

turale, tineret și sport: Ferescu 
Laura, Siminiuc Tatiana, Flore 

Gheorghe-Cristian, Kasa Ioan și 
Böss Hademar; 

4. Juridică și de disciplină, mun-
că, protecție socială și protecția 
copilului: Toth Gabor, Prcsina Ian-
cu, Tabeică Neculai, Tinei Valentin 

și Fechete Sandu - Marian.

Pregătiri pentru 
Zilele Jimboliene

A XIX-A EDIȚIE a Zilelor Jimboliene 
se va desfășura în perioada 28 – 
31 iulie 2016. Deschiderea festivă 
va avea loc în data de 29 iulie, ora 
10:00, la Casa de Cultură. Progra-
mul manifestărilor va fi publicat în 
numărul viitor al Jurnalului. 

Jimbolia se 
înfrățește cu 
Mórahalom

ADMINISTRAȚIILE locale din Jimbolia 
și orașul Mórahalom (Ungaria) au 
decis să semneze un protocol de 
înfrățire, consecință firească a co-
laborării excelente din ultimii ani. 
Ceremonia oficială va avea loc cu 
prilejul Zilelor Jimboliene. 

Măsuri pentru combaterea 
inundațiilor

PLOILE ABUNDENTE căzute la finalul lu-
nii iunie, de peste 150 l/mp în 48 de 
ore (potrivit stației meteo Jimbolia 
în),  au creat mari probleme în oraș. 
În multe gospodării, apa a pătruns în 
curți, grădini și chiar în casele oame-
nilor. 

Autoritățile au intervenit de urgen-
ță pentru a limita efectele inundați-
ilor. Pompierii voluntari și angajații 
Peisaj Hosta au intervenit rapid cu 
motopompe pentru evacuarea apei, 
în cartierul Futok, Locul Târgului pre-
cum și în zona centrală. La solicitarea 
primarului, ANIF a folosit toate utila-
jele din dotare pentru evacuarea sur-

plusului de apă din oraș. 

După ce au fost eliminate riscurile de 
inundație, autoritățile locale au înce-
put lucrări ample pentru prevenirea 
inundațiilor în viitor. Probleme mari 
au fost cu podețele aferente gospo-
dăriilor, înfundate cu deșeuri, care 
nu au permis apelor pluviale să se 
scurgă. Primăria a intervenit cu utila-
je pentru a curăța aceste podețe.

Potrivit directorului Centrului Regio-
nal Meteo Banat-Crișana, Silvia Bar-
bu, în luna iunie, la stația meteo din 
Jimbolia au fost înregistrate precipi-
tații record de 275 l/mp, față de cota 
normală de 75 l/mp.

Asfaltarea străzii Republicii 
ÎN DATA de 29 iunie 2016, a fost de-
marată asfaltarea străzii Republicii, 
pe porțiunea dintre strada Tudor 
Vladimirescu și Calea Timișorii. As-
faltul existent a fost frezat, s-a turnat 
un nou strat de asfalt și  urmează să 
fie făcute ultimele finisaje precum și 
marcajele. 

Lucrarea face parte din proiectul 
mai amplu „Reabilitare căi de acces 

în centrul orașului”, următoarea eta-
pă fiind asfaltarea porțiunii din zona 
BCR înspre gară.

Stropiri antițânțari 
ÎN SEARA ZILEI de 30 iunie 2016, Primă-
ria Jimbolia a executat, cu ajutorul 
unei firme specializate, stropiri aeri-
ene pentru combaterea țânțarilor și 
muștelor. Populația a fost avertizată 
în prealabil pentru a lua măsuri de 
protecție a copiilor și alimentelor. 
Pentru a avea eficiența dorită, stro-

pirea se va repeta la finele lunii iulie.
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Distribuirea alimentelor pentru 
persoanele defavorizate

ÎNCEPÂND cu data de 4 iulie 2016, per-
soanele defavorizate din Jimbolia au 
posibilitatea să primească ajutoarele 
alimentare acordate de Uniunea Eu-
ropeană.

Distribuirea pachetelor alimentare 
se va face la Centrul de distribuire 
situat pe strada Lorena, nr. 33 (fos-
tul sediu APIA din curtea școlii), de 
luni până vineri între orele 10:00 
– 12:00.

Se vor acorda câte două cutii/per-
soană cu conținut identic. Fiecare 
cutie va conține: 1kg. făină albă de 
grâu, 2 kg. mălai, 1 kg. orez, 1 kg. 
zahăr, 2 litri ulei, o pungă de paste 
făinoase (400 gr.), o pungă de fasole 
boabe (500 gr.), o conservă carne de 

vită (300 gr.), o conservă pateu de fi-
cat de porc (200 gr.) și o cutie de pas-
tă de tomate (400 gr.).

Conform listelor primite de la insti-
tuţiile de stat judeţene, care cuprind 
persoanele beneficiare POAD, în 
acest an s-a decis lărgirea bazei de 
beneficiari prin introducerea persoa-
nelor fără venituri. 
Documentele pe care persoana ti-
tulară trebuie să le prezinte pentru 
ridicarea produselor sunt buletinul 
sau cartea de identitate în original 
(valabil), iar în funcție de categoria 
din care face parte următoarele do-
cumente:
• pentru persoanele cu handicap - 
copie certificat de încadrare în grad 
de handicap grav sau accentuat, va-
labil;
• pentru șomeri - copie după carne-
tul de șomer vizat la zi sau adeve-
rință de la AJOFM – Punct de lucru 
Jimbolia
• pentru pensionari - copie după cu-
pon de pensie sau mandat poștal.

Pregătiri pentru 
Jubileul Jimbolia 250 ani

SE FAC pregătiri intense pentru ani-
versarea Jubileului de 250 ani de 
la așezarea șvabilor la Jimbolia, 
echivalentul întemeierii orașului 
modern. Evenimentul se va desfă-
șura în perioada 1-7 august 2016. 
Cu această ocazie, va fi dezvelită o 
placă aniversară ce va fi amplastă 
în fața Bisericii Catolice din centrul 
orașului. Mai multe detalii vor fi 
oferite în numărul viitor al Jurna-
lului.

Tabără internaționa-
lă la Jimbolia 

ÎN PERIOADA 15 – 25 IULIE, are loc la 
Jimbolia, a 11-a ediție a Întâlnirii 
Europene a Tinerilor, tabără desfă-
șurată în colaborare cu partenerii 
din localitățile Trebur (Germania) 
și Verneuil Sur Avre (Franța). În 
acest an, la eveniment participă 
câte 8 copii din fiecare țară pre-
cum și coordonatorii de grup. 
Tabăra se va încheia oficial cu un 
spectacol ce va avea loc în data de 
23 iulie, de la ora 19:00, la Casa de 
Cultură.

Capelă la Clarii-Vii 
PRIMĂRIA JIMBOLIA va supune pe 
ordinea de zi a noului Consiliu Lo-
cal un proiect de hotărâre pentru 
acordarea unui teren de 100 mp 
din domeniul public către Paro-
hia ortodoxă Jimbolia, în vederea 
ridicării unei capele în colonia Cla-
rii-Vii. De asemenea, pe același te-
ren este proiectată ridicarea unei 
troițe finanțate de un fiu al locali-
tății.

Asfalt la Clarii-Vii 
ÎN ALTĂ ORDINE DE IDEI, îi informăm 
pe cetățenii din Clarii-Vii că se lu-
crează în continuare la drumul de 
legătură cu localitatea lor, fiind în 
curs de remediere unele porțiuni 
în care fundația a fost afectată de 
terenul mlăștinos. Lucrările sunt în 
graficul de execuție contractual.

Performanță națională la 
mini-handbal feminin

ECHIPA HC JIMBOLIA de mini-hand-
bal fete - generația 2005 - a reușit 
performanța extraordinară de a 
juca în finala Festivalul Național de 
mini-handbal al ediției 2015/6 de la 
Baia Mare, după ce a trecut de toate 
fazele preliminare: locale, județ, eu-
ro-regiune și semifinale.

Echipa antrenată de Marian Rică le-a 
avut în componență pe Fazekas Pa-
tricia – portar, Diana Siminiuc – prin-
cipală marcatoare, Bianca Novac, De-
nisa Chifoi, Flavia Domokos, Gabriela 
Coșa, Sara Niță, Cristina Ghiriți și Cris-
tina Lazea.

În turneul de la Baia Mare s-au întru-
nit cele mai valoroase 16 formații din 
țară și chiar dacă la final nu s-a întoc-
mit o ierarhie, junioarele Jimboliei 

n-au înregistrat nicio înfrângere, re-
mizând doar cu CSȘ6 București și cu 
HCM Baia Mare (în finală). HC Jimbo-
lia a jucat în Grupa A, alături de CSȘ 
Bacău, CSȘ6 București, CS Genius 
Sighetul Marmației, HC Buhuși, CSM 
București, LPS Reșița și CS Pegasus 
Târgu Mureș.

Performanța deosebită a tinerelor 
sportive a fost răsplătită de Primăria 
Jimbolia cu o excursie de 7 zile pe Li-
toral.
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
18 mai - 4 iulie 2016

 Elisei Valentina-Cristiana
Racazov  Rareș-Lucian

Jivan Melisa-Maria
Ilie Alessia-Ioana 
Bine aţi venit pe lume! Na

şt
er

i  

 Petrovici Albert-Alexandru și 
Rostaș Alexandra

 Imbrișcă Mihai și 
Olaru Mina-Mariana

 Gheran Valentin și Istinie Adina
 Szatmari Alin-Sergiu și 

Ciovînă Mihaela
 Sandor Cristian și 
Procopenco Rodica

 Merzsan Dumitru și 
Stojkov Culina-Florina

 Bîgiu Ionuț și 
Zan Iuditha-Elisabeta.

Casă de piatră!

Că
să

to
rii

† Petrovics Ioan, Cazacu Ioan, 
Nicola Alexandru, Gut Ana, 

Dragomir Mircea, Ionel Vladimir, 
Rotariu Ioan, Grigorean Gavril, 

Cristea Ioan, Alexius Ana, 
Kiss Milca, Goșa Ion, 
Merjan Alexandra, 
Ienei Alexandru, 
Barolescu Emilia, 

Stirbescu Elisabeta-Terezia, Varisan 
Damian, Marian Ecaterina, 

Redi Ana, Rață Victor †
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

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

Premianții Liceului Tehnologic Jimbolia (2015-2016)
Clasa Premiul I Premiul II Premiul III
9 A Brânzaș Raluca 10,00 Rîf Gina Maria 9,94 Hînciu Andreea 9,79
9 B Cicio Raluca 9,94 Trasca Miriam 9,88 Ivăschescu Oana 9,52
10 A Dobre Miriam 9,94 Trișcău Vlad 9,80 Munteanu Adrian Vasile 9,66
10 B Rotaru Bianca 9,71 Drăguț Elisa 9,68 Otînjac  Bianca 9,60
11 A Jucuți Alida 9,93 Bakaity Lorena Denisa 9,86 Pavăl Emanuel 9,85
11 B Dumea Abigail 9,86 Cristea Andrada 9,75 Săndulean Patricia 9,41
12 A Cioară Rahela-Angela 9,92 Tinei Octavia-Valentina 9,85 Creangă Adriana-Florentina 9,80

12 B Dobîrcău Georgiana
Rotaru Marian Cătălin

9,71
9,71 Balogh Patricia Beatrice 9,37 Mariș Alexandra Roxana 9,34

12 H Tabeică Sara - Pânzariu Mădălina - Iovin Denisa -
Notă: din lipsă de spațiu, lista premianților de la Școala Gimnazială Jimbolia va fi publicată în numărul viitor al Jurnalului

Știri pe scurt 
STOP DEZORDINII DE PE 

ȘANTIERELE DIN JIMBOLIA
PRIMARUL Darius Postelnicu a convo-
cat o ședință de lucru cu reprezen-
tanții companiei Aquatim, a celor 
patru firme constructoare din pro-
iectul de introducere a canalizării, 
precum și cu consultanții de la Louis 
Berger. Edilul le-a pus în vedere tutu-
ror celor implicați că lucrurile nu mai 
pot continua în același fel de până 
acum și le-a cerut mai multă rigoa-
re în organizarea șantierelor. Potrivit 
contractelor, firmele au obligația să 
readucă zonele în care se intervine la 
stadiul inițial, iar pe durata lucrărilor, 
să mențină curățenia. Administrația 
nu va tolera abateri de la aceste prin-
cipii și va continua să dea amenzi.

ACȚIUNI DE ECARISAJ
PRIMĂRIA desfășoară și în acest an 
o campanie de ridicare a câinilor 
vagabonzi de pe străzile Jimboliei. 
O primă acțiune a avut loc la finele 
lunii mai și o a doua pe data de 17 
iunie. În funcție de necesități, se va 
organiza o nouă acțiune până la fine-
le lunii iulie.

JIMBOLIA ARE O NOUĂ STRATEGIE 
DE DEZVOLTARE

A FOST FINALIZATĂ „Strategia de dezvol-
tare a Jimboliei”, document care tra-
sează liniile principale de dezvoltare 

a orașului până în anul 2023. Docu-
mentul poate fi găsit integral pe si-
te-ul oficial www.jimbolia.ro sau pe 
suport de hârtie la sediul Primăriei. 

PIAȚA AGROALIMENTARĂ S-A 
MUTAT ÎN STRADĂ

AU ÎNCEPUT lucrările de modernizare 
a pieței agroalimentare, motiv pen-
tru care organizarea pieței s-a mutat 
temporar în stradă. Comercianților 
le-a fost trasat un spațiu bine definit 
în care să își desfășoare activitatea, 
iar la închiderea pieței, Primăria a 
asigurat curățenia străzii. Pe de altă 
parte, firma care efectuează lucrări-
le de modernizare a degajat vechea 
hală și a scos mesele.

GREVĂ LA PRIMĂRIA JIMBOLIA
FUNCȚIONARII din Primăria Jimbolia 
s-au alăturat grevei naționale a func-
ționarilor publici din administrația 
locală din data de 5 iulie, pentru a 
protesta pentru condițiile salaria-
le oferite prin lege. Ei cer acordarea 
normei de hrană, dacă resursele bu-
getare permit acest lucru, acordarea 
voucherelor de vacanță, creșteri sa-
lariale cu 25%, dar și eliminarea ar-
ticolului 3 din ordonanța de urgență 
nr. 20/2016. Greva a durat o oră, dar 
dacă revendicările nu vor fi luate în 
considerare, acțiunea de protest se 
va repeta pe data de 12 iulie, pe toa-
tă durata zilei.


