
Ne apropiem 
de sfârșitul 
anului 2016, an 
în care adminis-
trația locală s-a 
străduit ca prin 
acțiunile sale să 
facă din Jimbo-
lia un oraș cu adevărat european. 

Au fost și momente dificile, și 
reamintesc aici lucrările la ca-
nalizare care au bulversat bunul 
mers al orașului, dar vă asigur că 
întotdeauna ne-am străduit să ne 
facem datoria. O vom face și în 
anul care vine, când se vor încheia 
marile lucrări de infrastructură și 
ne vom putea bucura împreună de 
investițiile realizate cu mari eforturi 
și deranj. Să fim, așadar, optimiști și 
încrezători în viitor.

Întrucât ne aflăm în apropierea 
sfintei sărbători a Nașterii Domnu-
lui, să încercăm să fim mai buni, 
mai toleranți cu cei de lângă noi.
Vă doresc ca în aceste clipe să vă 
bucurați de momente unice, încăr-
cate de emoție și dragoste, alături 
de familie și prieteni. 
Un gând bun din partea noastră se 
îndreaptă și către jimbolienii care 
acum sunt departe de casă, dar și 
către colaboratorii noștri. 
Vă urez tuturor
Sărbători fericite și 
La mulți ani!

Primar,
Darius Adrian Postelnicu
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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;

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.

Un gând bun,
la final de 2016
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Primăria și 
Consiliul Local Jimbolia 
vă urează 
Sărbători fericite 
și La mulți ani!

Premii și recunoștință, 
de Ziua Națională 

DE 1 DECEMBRIE, Primăria Jimbolia a 
organizat un program de manifes-
tări speciale, dedicate Zilei Naționale 
a României. Începând cu orele 10.00, 
în sala de ședințe a Consiliului Local 
s-a intonat solemn Imnul de stat al 
României, apoi s-a evocat importan-
ța zilei de 1 Decembrie, iar un grup 
de elevi a susținut un recital de poe-
zie patriotică.

Cu această ocazie, Primăria a acor-
dat distincțiile de cetățean de onoa-
re domnilor Augustin Moga, Iosif 
Mărgineanu și Ștefan Costache. De 
asemenea, a fost decernat premiul 
„Mihail Avramescu” preotului paroh 
Petru Alexa, au fost înmânate premi-

ile de la festivalul „Lada cu zestre” și 
au fost premiate cuplurile care ani-
versează 50 de ani de căsătorie. 

Au mai fost premiate cele mai fru-
moase case din Jimbolia, astfel: locul 
I - Preduț Anne-Mary Diana, strada 
Timiș nr. 18; locul II - Borcan Sabin, 
str. Victor Babeș nr.11; locul III - Santa 
Maria, str. Tudor Vladimirescu, nr.132.

Seria de evenimente dedicate Zilei 
Naționale s-a încheiat cu depunerea 
de coroane și oficierea slujbei religi-
oase la Monumentul Eroilor Neamu-
lui, cu participarea reprezentanților 
instituțiilor și a veteranilor de război.



Mitropolitul Banatului, 
în vizită la Jimbolia

PENTRU creștinii ortodocși din Jimbo-
lia, ziua de duminică, 4 decembrie 
2016, a fost una foarte deosebită, ei 
bucurându-se de vizita ÎPS Mitropoli-
tul Banatului, Ioan Selejan. Cu aceas-
tă ocazie, acesta a vorbit celor pre-
zenți despre importanța dragostei 
pe care mamele trebuie să o poarte 
copiilor. 

De asemenea, înaltul oaspete a dis-
cutat cu primarul Darius Postelnicu 
despre sprijinul pe care administra-

ția locală îl poate oferi comunității 
ortodoxe și inițiativelor bisericii de 
ajutorare a nevoiașilor. 

Cadouri de Sfântul Nicolae
COMPANIA SUMIDA România SRL, cu 
sprijinul colegilor germani de la Su-
mida Flexible Connections GmbH 
Radeberg, a preluat în acest an rolul  
Sfântului Nicolae și le-a făcut o mare 
bucurie elevilor din clasele pregă-
titoare A, B și C de la Școala Gimna-
zială Jimbolia, clădirea de pe strada 
Lorena, oferindu-le mult așteptatele 
calendare cu ciocolată și surprize. 

Reprezentanții germani nu au putut 
fi prezenți din motive întemeiate, 
însă au făcut tot posibilul ca pache-
tele lor să ajungă la destinație. Mul-
țumirile copiilor se îndreaptă către 
toți cei care au ajutat la organizarea 
acestui eveniment.
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Festivalul de 
Datini și Obiceiuri

„O, brad frumos” 
CASA DE CULTURĂ din Jimbolia a găz-
duit, în seara zilei de 15 decembrie 
2016, a XXI-a ediție a festivalului 
internațional de Datini și Obice-
iuri „O, brad frumos!”. Au concertat 
Corul „Floris” din Jimbolia, Grupul 

„Shema” din Timișoara împreună 
cu Biserica Speranța din Jimbolia, 
Ansamblul Folcloric „Iorgovanu 
Comoloșan” din Comloșu Mare, 
Corul Casei de Cultură al Orașului 
Deta, „Corul Dăscălițelor” din Lie-
bling și Corul mixt „Vichentie Pe-
trovici Bocăluț„ din Torac (Serbia). 
Foto: Televiziunea Jimbolia

Corul Floris, la Zilele 
Muzicii Sacre 

CORUL FLORIS din Jimbolia a partici-
pat la Festivalul de concerte corale 
„Zilele Muzicii Sacre”, desfășurat în 
perioada 12-14 decembrie 2016,  
la sala Capitol a Filarmonicii „Ba-
natul” din Timișoara. Aflat la ediția 
a XXIII-a, evenimentul reunește 
unele dintre cele mai importante 
coruri din zona de vest a țării, dar 
și ansambluri de datini și obiceiuri 
din țară și străinătate. Ediția din 
acest an a fost dedicată martirilor 
din decembrie 1989.

Atenție, bicicliști! 
POLIȚIA din Jimbolia a desfășurat o 
campanie de prevenire a accidente-
lor rutiere în care sunt implicați bici-
cliștii. 

Pentru îndeplinirea acestui scop Po-
liția a împărțit pliante cu reguli de 
circulație și a realizat o razie în care 
au fost vizați bicicliștii care, pe timp 

de noapte, nu aveau în funcțiune 
luminile bicicletei sau care nu aveau 
vestă reflectorizantă. Nu s-au acor-
dat amenzi, ci în locul acestora cei vi-
novați au primit o vestă și sfaturi uti-
le cu privire la regulile de circulație.

Conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului 195/2002 bicicliștii sunt 
obligați să poarte vesta reflectori-
zantă, chiar și atunci când se depla-
sează pe pista de biciclete, și trebu-
ie să aibă luminile pornite. Pentru 
detalii consultați art. 14, art. 15, art. 
117, art. 135 și art. 161 ale aceleiași 
Ordonanțe.
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Urare de sărbători
LA CUMPĂNA dintre ani, când Sfintele Sărbători ale Crăciunului și 
Anul Nou ne aduc lumină și pace în suflete, vă adresez cele mai 
calde urări de sănătate și multă prosperitate, împreuncă cu tradiționalul 
„La mulți ani!” Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Toth Gabor, viceprimar



Știri pe scurt
ÎN STRAIE DE SĂRBĂTOARE

Jimbolia s-a îm-
brăcat în straie 
de sărbătoare! 
Primăria Jimbo-
lia a dispus mon-
tarea instalații-
lor de iluminat 
ornamental pe 
străzile orașului, 
iar în zona cen-
trală, a fost montat și împodobit un 
frumos brad de Crăciun.

REPOPULAREA BĂLȚILOR 
CU PEȘTE

PRIMĂRIA Jimbolia a luat măsuri pen-
tru repopularea bălților aflate în ad-
ministrarea ei. Astfel, în data de 7 
decembrie 2016, au fost aduse 2500 
de kilograme de pește (crap amur, 

novac), de la un furnizor din Szeged. 
Peștii au fost eliberați în bălțile Al-
bastră, Cânepă, Doi și Herișan. Pe pe-
rioada iernii, pescuitul este interzis, 
iar redeschiderea sezonului va avea 
loc la primăvară.

JIMBOLIA, ÎN SCRIERI, 
AMINTIRI ȘI FOTOGRAFII

SEMNALĂM apariția pe site-ul oficial al 
Primăriei Jimbolia a ediției digitale a 
cărții lui Dragomir Ciobanu, Jimbolia, 
în scrieri, amintiri și fotografii. Volu-
mul, publicat cu 
sprijinul Primări-
ei și a Consiliului 
Local, dezvăluie 
amănunte mai 
puțin cunoscute 
din trecutul Jim-
boliei, întâmplări 
hazlii din peri-
oada comunistă, 
dar și de după 1989, evocă oameni 
și locuri care și-au lăsat amprenta în 
istoria orașului. Doritorii pot achiziți-
ona cartea în format tipărit direct de 
la autor.

Micii sportivi
SÂMBĂTĂ, 19 noiembrie 2016, la 
sala de sport „Georgeta Gazibara”, 
a avut loc a XX-a ediție a Memo-
rialului de Lupte Libere „Gheorghe 
Tăpălagă”. Participanții au venit 
din diferite părți ale țării pentru 
a-și demonstra abilitățile în acest 
sport.
În aceeași zi, în incinta Clubului 

Copiilor a avut loc un concurs de 
șah intitulat „Alb și Negru”, la care 
au participat aproape 40 de șa-
hiști, mare 
parte dintre 
ei copii, invi-
tată specială 
fiind o echi-
pă de șah din Serbia.

Explozie la 
Jimbolia

ÎN DATA de 17 noiembrie 2016, pe 
strada Peter Jung din Jimbolia 
a avut loc o explozie puternică. 
Aceasta a fost cauzată de o butelie 
utilizată în mod necorespunzător. 
Deflagrația a fost atât de puter-
nică încât a dărâmat unul din pe-
reții clădirii. În încăpere se afla o 
persoană de sex feminin care nu 
a suferit răni majore. Poliția, Am-
bulanța și Pompierii au acționat 
prompt. 

Pe această cale, Serviciul Voluntar 
pentru Situații de Urgență Jimbo-
lia face un apel către toți utilizato-
rii de butelii să respecte normele 
de siguranță și să nu folosească 
instalații neautorizate.
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Sărbătoarea de Ignat, 
la a XVI-a ediție

PRIMĂRIA Jimbolia o organizat, în 
data de 20 decembrie 2016, Serba-
rea de Ignat - eveniment ajuns la cea 
de-a XVI-a ediție. În acest an, la eve-
niment au participat echipe de mă-
celari pricepuți din țară și străinătate 
ce s-au întrecut în prepararea de câr-
nați, caltaboși, șunci, dar și paprikaș 
sau alte mâncăruri tradiționale.

Au participat echipe din localitățile 
Nova Crnja, Radojevo, (Serbia), Pusz-
tamerges, Csanádpalota (Ungaria) și 
echipe ale consiliilor locale din Jim-
bolia, Lenauheim și Foeni.

Concursul a început dimineața, la ora 
8, cu asomarea porcilor,  la Centrul 
„Expo Ripensis” din Jimbolia, după 
care, în jurul orei 13, a fost organiza-
tă o masă festivă la care au luat parte 
echipele concurente, invitaţii și cetă-
țenii,  prilej cu care un juriu a premiat 

cele mai gustoase preparate, iar or-
ganizatorii au acordat diplomele și 
premiile.  

O parte din preparatele obținute  cu 
acest prilej au fost direcționate către  
centrele de copii “Sfântul Francisc” și 
„Nu mă uita” din Jimbolia, precum și 
la Căminul pentru persoane vârstni-
ce din localitate.

Prima ediție a Sărbătorii de Ignat din 
Jimbolia a avut loc în anul 2001, iar 
de atunci se organizează în fiecare 
an.



 Ștefan Nicolas-Edward
Negreanu Antonio-Andrei

Jivan David-Andrei
Lăcătuș Cristian-Antonio

Repca-Marc Karin
Jivan Ana-Maria-Nada

Arghire Adelina-Mihaela
Cotoi Nikol-Maria
Rista Ioan-Eremia

Bumbea Dean-Nicolas
Szőke Ayanna-Selena
Petrovici Matei-Casian
Wagner Bastian-Fabian
Cira Andrei-Laurențiu

Pop Marc-Albert
Ivu Nicolae-Marianr 

Bine aţi venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 
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 Gyalai Petru și 
Jambor Jboia

 Repca Alin-Nicolae și 
Marc Alexandra

 Vînaga David-Alexandru și 
Novak Florentina
 Sara Péter și 

Jurca Polixenia-Anamaria
 Volk Hanes-Holger și 
Szabo Monica-Andreea

 Zadic Aurel și 
Ursu Mariana

 Leonte Ioan și 
Gáll Erzsébet

 Cristea Florin-Mihai și 
Boicu Valeria

Casă de piatră!
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† Ciobanică Jana
Bozdoc Constantin-Florin

Georg Virgil
Dânșorean Nicolae

Tarțau Mariana
Stan Ioana
Pivin Maria

Ehorov Elena
Străut Axente

Lucaciu Gheorghe
Lukasz Ecaterina

Smerecinschi Alexandru
Radu Martin

Bill Ioan
Curelaru Victor

Vălcăneanțu Elena
Păscălin Ion

Merszan Ecaterina
Petrișor Constantin

Iftene Gheorghe
Piparca Livia
Ludwig Ioan
Dănilă Vasile

Nalbaru Emilia
Mâțu Petre-Pavel †

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

Documente necesare pentru 
racordarea la rețeaua de gaz

EON ROMÂNIA - FILIALA TIMIȘOARA, in-
formează cetățenii din Jimbolia că 
pentru racordarea la rețeaua de gaz 
a orașului, trebuie să prezinte la EON 
România următoarele documente:

• Cerere de racordare;
• Contract de mandat;
• Copie după actul de deținere a spa-
țiului (extras cf. nu mai vechi de 30 
zile);
• Carte de identitate sau buletin de 
identitate, pentru persoanele fizice 
(copie după certificatul de înmatri-
culare pentru persoanele juridice);
• Copie după cartea tehnică a apara-
telor ce se doresc a fi montate, doar 
dacă depășesc debitul de 3,00 mc/h;
• Alte documente solicitate de auto-
ritățile local, ex: copie autorizație de 
construire imobil și, după caz, legali-
zată (după caz);
• Acordul proprietarului imobilului 
(după caz);

• Acordul proprietarilor terenului 
afectat de traseul conductei (drum 
proprietate privată, drum de servitu-
te, alte terenuri) + ridicare topo pen-
tru terenul respectiv, în cazul extin-
derilor de conductă și/sau instalații 
de racordare (după caz);
• Plan de situație vizat de OJCPI sau 
de către Primăria Jimbolia;
• Plan de încadrare în zonă vizat de 
OJCPI sau de către Primăria Jimbolia.

Pentru mai multe detalii contac-
tați serviciul clienți E.ON, str. In-
dependenței 26-28, Timișoara, tel. 
0356.803.330

Campanie de vaccinare a câinilor și 
pisicilor din Jimbolia

Direcția Sanitar-Veterinară și pen-
tru Siguranța Alimentelor Timiș 
(D.S.V.S.A.), prin medicii veterinari 
împuterniciți la CSV derulează in 
aceasta perioadă campania de vac-
cinare antirabică a câinilor și pisicilor 
din gospodăriile populației. 

Vaccinarea profilactică antirabică a 
câinilor, pisicilor, câinilor de stână, 
este obligația proprietarilor și a de-
ținătorilor de animale, persoane fizi-
ce sau juridice. Pentru a realiza acest 
important demers medical, câinii 
deținuți de fiecare proprietar trebuie 
să fie identificați prin microcipare de 
către medicul veterinar din localita-
te. 

Vaccinarea profilactică antirabică va 
fi executată de către medicii vete-
rinari împuterniciți de la CSVA Jim-
bolia operațiunea de vaccinare fiind 
gratuită la câini și contracost la pisici. 
Costul vaccinului antirabic este su-
portat din bugetul DSVSA Timiș.

Neprezentarea de către deținătorii 
de câini și pisici pentru efectuarea 
operațiunii sanitare veterinare obli-
gatorii de vaccinare antirabică, cât 
și refuzul acestora de a supune ani-
malele acțiunii de microcipare și vac-
cinare antirabică sau neacordarea 
sprijinului necesar pentru a fi efec-
tuate aceste operațiuni, atrage după 
sine sancționarea contravențională 
conform HG 984/2005, cu modifică-
rile și completările ulterioare, art 5, 
lit J, punct 3 și 4 cu amendă de la 400 
la 800 lei. 

Medic veterinar 
Dr Fechete Sandu Marian
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