
Generațiile 
care au crescut 
înainte de 1989 
își aduc aminte 
cât de importan-
tă era curățenia 
și ordinea în 
oraș. Oamenii 
se implicau de 
bunăvoie, își curățau spațiul din 
fața casei, coseau iarba, curățau 
șanțurile, întrețineau fațada casei. 
Nimeni nu aștepta să i se atragă 
atenția și era considerată o rușine 
să nu menții curățenia, indiferent 
dacă era vorba de cetățeni mai 
mult sau mai puțin înstăriți. 
Departe de mine gândul de a face 
o pledoarie pentru întoarcerea la 
trecut. Este suficient să ne uităm la 
exemplele din prezent: de îndată ce 
trecem granița cu Ungaria, locali-
tățile sunt curate și ordonate. Oare 
de ce? Circulă acest mit că dacă 
s-ar da amenzi mari s-ar rezolva 
problema și la noi. Ca primar vă 
pot spune că nu este chiar așa. Noi 
am dat amenzi și avertismente, am 
făcut campanii de conștientizare 
și nu este suficient. Este adevărat 
că nici legile nu permit măsuri mai 
drastice, dar, pe de altă parte, este 
și o problemă de simț civic. Dacă 
noi nu suntem convinși că este 
normal și bine să trăim în curățe-
nie, atunci nicio sancțiune nu va fi 
suficientă. Soluția este undeva la 
mijloc. Cetățnii, pe de-o parte, tre-
buie să se implice mai mult, dar pe 
de altă parte, cei care nu fac nimic 
să nu se mire că vor primi amendă 
după amendă. Noi vom continua 
să aplicăm sancțiuni.

Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Debut de an școlar la Jimbolia
CU EMOȚII, multe flori, zâmbete și bu-
curia revederii, așa au început elevii 
anul școlar, în 12 septembrie. Cei 
mai emoționați au fost copiii cei mai 
mici, care au pășit pentru prima dată 
în școală, în clasa pregătitoare. Nici 
pentru cei mai mari nu a fost ușor, 
pentru că elevii de clasa a XII-a au 
asistat pentru ultima dată, în calita-
te de elevi, la o astfel de deschide-
re. Emoții au avut și părinții, bunicii, 
chiar și profesorii și învățătorii cu ex-
periență, care preiau responsabilita-
tea unor noi generații de copii. 

„Vă asigur de toată susținerea Pri-
măriei și a Consiliului Local pentru 
procesul educațional din orașul nos-
tru. Vă urez un an cu multe rezultate 
bune!” le-a urat primarul Darius Pos-

telnicu atât profesorilor, cât și copi-
ilor.

În acest an, deschiderea a avut loc 
cu trei zile mai devreme, luni 12 sep-
tembrie, iar astfel prima săptămână 
a fost dedicată organizării. Primăria 
s-a asigurat ca toate instituțiile de 
învățământ – școli, liceu, grădinițe, 
creșe, centru de zi – să fie igienizate, 
reparate, cu toate dotările necesare 
și cu autorizații de funcționare la zi. 

Ca de-obicei, anul școlar a debutat 
cu dreptul pentru toate instituțiile 
de învățământ din Jimbolia. Condiți-
ile sunt bune, iar – față de anul pre-
cedent, datorită numărului mare de 
elevi, sunt patru clase pregătitoare 
în loc de trei.
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•	 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;
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Simțul civic

Ghiozdane și rechizite școlare 
pentru elevii din Jimbolia 

LA ÎNCEPUT de an școlar, compania 
Smithfield România, în colaborare 
cu Primăria Jimbolia, a oferit cadouri 
pentru elevii din clasele pregătitoare 
și I-a de la școlile din Jimbolia, con-

stând în ghiozdane cu rechizite șco-
lare. Programul „Din nou la școală” se 
află la al 10-lea an de implementare.
Mulțumim companiei Smithfield pen-
tru sprijinul acordat elevilor!



Lucrările edilitare, la zi
CONTINUĂ lucrările edilitare desfășu-
rate de Primăria Jimbolia conform 
planului anual de investiții. 

Progrese semnificative se înregis-
trează la construcția noii piețe oră-
șenești. Aici s-au turnat fundațiile 
pilonilor și se fac pregătiri pentru lu-
crările la suprastructură.
Pe strada Republicii, în zona Gării, 
muncitorii au avansat cu moderniza-
rea tramei stradale, au montat bor-

durile și amenajat viitoarele parcări 
laterale, iar în curând se va trece la 
asfaltare.

În centru, s-au făcut pregătiri pentru 
amenajarea piațetei pe partea opusă 
bisericii romano-catolice, construc-
torul și-a făcut organizarea de șantier 
și se pregătește să înceapă lucrarea. 
Tot în această perioadă se fac și lu-
crări pentru extinderea și moderni-
zarea rețelei electrice în mai mule 
puncte din oraș.

O altă veste bună pe planul investi-
țiilor este că s-a semnat contractul 
de execuție pentru noua bază spor-
tivă din Parcul central al orașului, iar 
acum există toate premisele pentru 
a fi demarate lucrările. 
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Campionatul ju-
dețean de Rally-Kart 

la Jimbolia 
ÎN DATA DE 8 OCTOMBRIE 2016, Jimbo-
lia va găzdui a IX-a etapă a Campi-
onatului de Raliu și Karting Timiș. 
Evenimentul va avea loc între ore-
le 09:00 – 17:00, pentru desfășu-

rarea lui fiind necesară închiderea 
temporară a traficului pe câteva 
porțiuni de drum. Astfel, pentru 
proba nr. 1 se va închide strada Re-
publicii pe tronsonul dintre str. Tu-
dor Vladimirescu și Calea Timișorii, 
între orele 09:00 – 14:00. Pentru 
proba nr. 2 se va închide circula-
ția pe str. Republicii pe porțiunea 
dintre gară și str. Spre Nord, între 
orele 09:00 – 12:30. De asemenea, 
pentru proba nr. 4 se va închide 
circulația în zona str. Hammerste-
in, între orele 09:00 – 16:00. 

Festivitatea de premiere va avea 
loc la ora 17:00 în fața sediului Pri-
măriei Jimbolia. Accesul spectato-
rilor este liber. Vă așteptăm!

Crosul școlilor
ÎN DATA de 21 octombrie 2016, 
Jimbolia va fi gazda celei de-a IX-a 
ediții a „Memorialului Georgeta 
Gazibara-Ottrok” la cros, compe-
tiție la care iau parte elevi de la 
școlile din Jimbolia și comunele 
învecinate. Concursul este împăr-
țit pe diferite categorii de vârstă și 
se desfășoară pe traseul str. Ghe-
orghe Doja – str. Timiș – str. Tudor 

Vladimirescu – Casa de Cultură. 

Serbările Toamnei - ediția a IX-a
PRIMĂRIA orașului Jimbolia, în parte-
neriat cu Asociația Agricultorilor și 
Întreprinzătorilor Maghiari din Banat 
și Asociația Csekonics, organizează, 
în perioada 1-2 octombrie 2016, 
ediția a IX-a a Serbărilor Toamnei. 

Festivalul se va desfășura în centrul 
orașului, la Casa de Cultură și cor-
tul de manifestări din curtea Casei 
de Cultură. Programul cuprinde, pe 
lângă târgul propriu-zis, un forum al 

produselor 
tradiționa-
le, concurs 
g a s t r o n o -
mic de pre-
parare a 
gulașului la 
ceaun, un 
bogat program artistic, cu dansuri 
moderne, populare și concerte. Or-
ganizatorii vă doresc distracție plă-
cută și vă așteaptă cu drag.

Ruga bisericii din Futok 
PAROHIA romano-catolică Jimbolia, 
cu sprijinul Primăriei orașului Jimbo-
lia, organizează sâmbătă, 1 octom-
brie 2016, a treia ediție a 
Rugii bisericii romano-ca-
tolice din cartierul Futok 
(kirchweih-ul). 

Evenimentul va debuta la 
ora 10.00 cu o slujbă reli-
gioasă la biserica „Sfân-
tul Mihail” din Futok. Va 
urma invitarea oaspeților 
de onoare, cu alaiul de 
rugă, iar între orele 15:00 
– 16:00 se va ține o masă festivă. În-
cepând cu ora 17:00, în fața Casei de 

Cultură se va desfășura un program 
cultural și un târg de toamnă. De la 
ora 20:00 va începe balul de rugă, 

acompaniat de muzica 
formației „4+2 Asincron”. 
După ora 21:00, organi-
zatorii vor oferi, gratuit, 
câte o porție de gulaș fi-
ecărui participant. 

Invitații pot face donații 
pentru achiziționarea de 
porturi populare pentru 
dansatorii Casei de Cultu-
ră. Rezervări și informații 

la tel. 0741.003.370 – Nagy Illes.
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Jimbolia, tot mai atractivă pentru 
turismul cultural

PRIN OFERTA culturală bogată, Jimbo-
lia a devenit o destinație tot mai pre-
zentă pe scena culturală națională, 
dovadă fiind interesul pe care îl sus-
cită în rândul oamenilor de litere și a 
organizațiilor de profil. Este și cazul 
Asociației Bibliotecarilor din Româ-
nia, care s-a reunit în congres, la Ti-
mișoara, în perioada 7-9 septembrie 
2016 și care, a ales să desfășoare una 
dintre acțiunile sale la Jimbolia. Este 
vorba despre o vizită în orașul nos-
tru a unei delegații de bibliotecari 
de peste 140 de persoane, în data de 
9septembrie 2016. Invitații au petre-
cut câteva ore la Jimbolia, unde au 
vizitat Muzeul Stefan Jager și la Casa 
memorială „Petre Stoica” și s-au întâl-
nit cu reprezentanți ai autorităților și 
ai instituțiilor culturale jimboliene. 
Bibliotecarii au fost în mod deose-
bit interesați să afle cum reușește un 
oraș mic ca al nostru să gestioneze 
cu succes 6 muzee, dintre care unul, 
cel al presei, este de talie națională. 
De aici, delegația s-a deplasat mai 
departe în Serbia, la Zrenjanin.

DELEGAȚIE DIN AUSTRIA, ÎN VIZI-
TĂ LA JIMBOLIA
Continuând în aceeași notă, Muzeul 
Stefan Jäger din Jimbolia va primi, în 
data de 7 octombrie 2016, vizita unei 
delegații de circa 70 de persoane din 
Austria, printre care personalități de 
seama al căror nume se leagă de ora-
șul nostru. Este vorba despre prof. 
dr. Andrea Colbus de la Universita-

tea de Medicină din Viena, originară 
din Jimbolia, dar și de prof. dr. Nelu 
Brădean-Ebinger, autor al romanului 
istoric „Lovestory in Budapest” lansat 
și la Jimbolia, Hans Dama și alții. Peri-
plul delegației are ca etapă obligato-
rie orașul nostru, unde istoria și cul-
tura vechiului Banat este foarte bine 
păstrată și pusă în valoare, după cum 
o dovedesc cele 6 muzee orășenești.

2021 - O OPORTUNITATE PENTRU 
JIMBOLIA
Câștigarea de către Timișoara a titlu-
lui de capitală europeană a culturii 
în 2021 a dat semnalul pentru toate 
localitățile din împrejurimi că trebu-
ie să se pregătească din timp pentru 
evenimentul de  mare anvergură ce 
va atrage, potrivit organizatorilor, 
cel puțin un milion de turiști. Mul-
ți dintre aceștia vor dori să viziteze 
zona, la fel cum s-a întâmplat la Si-
biu, în 2007, iar Jimbolia poate fi un 
punct extrem de interesant pentru 
ei. „Vrem să ne implicăm și noi, să in-
trăm în circuitele turistice, pentru că 
avem ce le oferi. Vom face un efort 
colectiv pentru a îmbunătăți oferta 
culturală și serviciile oferite turiștilor. 
Avantajul este că până atunci vom 
avea centrul civic complet refăcut și 
multe clădiri modernizate, inclusiv 
cea a Primăriei. Este o mare provo-
care pentru noi, însă cred că merită 
să ne jucăm șansa de a ne face cu-
noscuți”, a declarat primarul Darius 
Postelnicu.

Posturi scoase 
la concurs 

PRIMĂRIA orașului Jimbolia, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante, personal 
contractual, din cadrul Primăriei 
orașului Jimbolia, în data de 05 
octombrie 2016, ora 09:30 - pro-
ba scrisă, respectiv 07 octombrie 
2016, ora 09:30 - proba interviu, la 
sediul Primăriei orașului Jimbolia. 
Condițiile de participare la con-
curs pentru posturile vacante sunt 
următoarele:
Serviciul Public de Asistență Socială
• Asistent medical comunitar, debu-
tant, personal contractual - I post 
vacant. Condiții: - Studii postlice-
ale de specialitate (Școala post-
liceală sanitară), cu diplomă de 
absolvire.
Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 
„Nu Mă Uita”
• Medic, 1/2 normă, personal con-
tractual - 1 post vacant. Condiții: 
- Studii superioare în medicină, 
absolvite cu diplomă de licență, 
minim I an vechime ca medic sta-
giar.
• Kinetoterapeut practicant, per-
sonal contractual - I post vacant. 
Condiții: -  Diplomă de absolvire a 
învățământului superior de 3 ani 
în specialitate, minim 1 an vechi-
me în specialitate.
• Logoped principal, 1/2 normă, 
personal contractual - I post va-
cant. Condiții: - Studii superioare 
în specialitate, absolvite cu diplo-
mă de licență, minim 5 ani vechi-
me în specialitate.
• Pedagog recuperare, personal 
contractual - 1 post vacant. Con-
diții: -  Diplomă de absolvire a 
învățământului postliceal de spe-
cialitate, minim 1 an vechime în 
specialitate.
Dosarele se depun până la data 
de 26 septembrie 2016 - orele 
16:00. Informații suplimentare și 
bibliografia se pot obține la se-
diul Primăriei orașului Jimbolia, 
camera nr.7 - Resurse Umane, tel. 
0256/360792 sau 0256/360770 - 

interior 23.



 Petrovics Angelo-Romeo
Klein Maya-Anais

Ciocionoiu Augustin
Popa Ligia-Rebeca

Beraru Marcus-Nicușor
Muntean Gabriela-Andreea

Leșan Ovidiu-Cristian
Stan  Anais-Damaris

Stan Patrick 

Bine aţi venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 

 Na
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i  

 Diaconescu Constantin și 
Pantea Cristina-Lavinia

Iftene Gheorghe-Mihai și 
Gain Simona-Larisa

Elisei Gică-Valentin și 
Căpușneanu Mihaela-Alexandra

Ghiațău Sorin-Dumitru și 
Purcaru Florica-Alina
Ștefănescu Cristian și 

Costache Constantina-Mariana
Andrieș Ștefan și 

Țibuleac Alexandra-Felicia
Zontea Nicolae și 

Ioszt Beatrice
Dulgheru Daniel-Mădălin și 

Petrovici Maria
Cotruță Rașcu-Bogdan-Adrian și 

Andrei Adina
Nikola Costică și 

Boți Elena
Hoszu Flavius-Cristian și 

Dragomir Mariana-Aurelia

Casă de piatră!
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† Ardelean Dorel
Matica Vasile

Gheran Valer-Gheorghe
Călin Gheorghe
Barna Francisc

Samoilă Dumitru
Szabo Elena-Margareta

Zupcu Elena †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Voluntarii au strâns deșeurile 
aruncate în parcurile și pe străzile 

din Jimbolia
CAMPANIA LET’S DO IT ROMANIA s-a des-
fășurat, și în acest an, la Jimbolia. Vo-
luntarii și-au dat întâlnire la ora 10.00 
în fața Primăriei, după care au pornit 
pe străzile și prin parcurile orașului, 
înarmați cu saci, și au strâns gunoa-
iele de tot felul aruncate pe jos. Pri-
măria Jimbolia, prin SC. Peisaj Hosta, 
a pus la dispoziție sprijinul logistic 
pentru colectarea și transportul gu-
noaielor. În acest an, din echipa de 
voluntari au făcut parte în jur de 40 

de elevi și profesori de la Liceul din 
Jimbolia, angajați ai Primăriei și câți-
va consilieri locali. Participarea cetă-
țenilor a fost, din păcate, una extrem 
de scăzută. Totuși, cantitatea de de-
șeuri colectată a fost una semnifica-
tivă.
Scopul campaniei de curățenie este 
de a atrage atenția asupra necesității 
respectării curățeniei și a mediului, 
fără de care comunitățile din toată 
țara ar fi sufocate de gunoaie.

Norme privind buna gospodărire, 
întreținere și curățenie, păstrarea 

liniștii și ordinii publice în Jimbolia
Art.2 Agenții economici și persoanele fizice autorizate să execute demo-
lări la clădiri, la instalații tehnice, sanitare etc. sau de întreținere a acestora, 
precum și beneficiarii autorizațiilor de construire, au următoarele obligații:
a) să împrejmuiască incintele de construcții, șantierul lucrărilor în execuție 
și să ia măsuri de întreținere corespunzătoare a împrejmuirilor, în conformi-
tate cu proiectul de organizare de șantier autorizat.
Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancționează cu amendă între 
300 – 500 lei.
c) să degajeze de îndată zonele în lucru de pământ, moloz și alte reziduuri 
de la lucrările respective și să le transporte pe traseele și la locurile special 
stabilite în acest scop și în condițiile impuse de către Consiliul Local al ora-
șului Jimbolia.
Nerespectarea celor prevăzute în respectivul aliniat se sancționează cu amendă între 
300 – 500 lei.

Locuri de muncă
• OPTICA EUGEN angajează gestio-
nar - vânzător, vârsta minimă - 25 
ani, experiență în vânzări, studii - 
minim liceu, Informații și relații: tel. 
0745.346.387
• SC ORANGE GARDEN SRL anga-

jează reprezentant vânzări pentru 
magazinul din Jimbolia, str. Avram 
Iancu nr. 15. Domeniul de activitate 
este distribuția utilajelor pentru 
grădină, pădure și construcții. Infor-
mații la tel. 0372776350.


