
Dragi jimbolieni!

Vreau să vă semnalez câteva din aspectele care strică imaginea de oraş frumos a Jimboliei şi stă în puterea
noastră de cetăţeni gospodari să le eliminăm. Este vorba în primul rând de aruncarea gunoiului, a molozu-
lui la ieşirile din oraş. Ne străduim în fiecare an să strângem gunoiul de pe urma unor cetăţeni care, în loc să
ducă gunoiul la groapa de gunoi de după fabrica de ceramică, aruncă peste tot, la toate ieşirile din oraş.
Vă invit să atrageţi atenţia acestor oameni certaţi cu legea şi bunul simţ. Primăria va porni o campanie de
amendare împotriva lor.
Celor care construiesc, le atragem atenţia că sunt obligaţi să plătească taxă pentru ocuparea terenului pub-
lic, aceasta pentru ca ei să fie interesaţi să elibereze cât mai repede spaţiul public şi să nu perturbe circu-
laţia iar strada să fie liberă de materialele de construcţii şi, bineînţeles, de molozuri.
Câţiva cetăţeni se încăpăţânează să dea drumul la găini şi oi pe stradă. În săptămânile următoare vom da
amenzi pentru acei care nu înţeleg să se adapteze la regulile de comportament în comunitatea jimboliană.
Am început reparaţiile de drumuri. Au fost câteva motive care au întârziat această lucrare, bugetul local a fost
aprobat cu întârziere, procedeul de achiţie publică este destul de lung, iar vremea ploioasă a mai amânat şi
ea pornirea lucrărilor. Avem alocaţi bani pentru aplicarea a 800 de tone de astfalt pentru reparaţii.
A început, spre bucuria celor care se deplasează către fabricile de pe Calea Moţilor şi către Grabaţi, repararea
drumului judeţean. Se toarnă covor asfaltic până în Grabaţi.
Am anunţat şi în numărul din luna aprilie al Buletinului Informativ despre intenţia de înfiinţare a unui Club
al pensionarilor în oraşul nostru. Pe toţi cei interesaţi îi aşteptăm în fiecare sâmbătă între orele 9,00 si 13,00
la Primărie, în sala de consiliu, unde se vor putea destinde practicând şah, rummy, table, jocuri de cărţi,
sau citind presa. Jocurile şi ziarele vor fi asigurate de către primărie.
Începând cu 15 martie, Conducerera naţională a UDMR-ului l-a promovat pe consilierul local Takács Mihai
în funcţia de Director la Ministerul Administraţiei şi Internelor, la partea de Administraţie a Ministerului, la Uni-
tatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice. Sperăm că în această poziţie domnul Takacs să
poată munci eficient în domeniul în care a fost promovat şi să caute să ne ajute şi pe noi jimbolienii. Consil-
iul local a fost completat cu următorul consilier din lista UDMR, care este Karancsi Györgyi Erzsébet.
Recent, Ministerul Sănătăţii a aprobat o sumă importantă, de 500 000 lei noi pentru lucrări de investiţie la Spi-
talul Karl Diel din Jimbolia, pentru Pavilionul Chirurgie- Ginecologie.
La Casa de Cultură se va desfăşura în 11 şi 12 iunie, cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Jimbo Blues,
ediţie dedicată memoriei lui Kamocsa Béla, după următorul program:
11 iunie, ora 19:30 :AIM Jimbolia, Standards Double Six - Tg-Mureş, Molnár Dixieland Band-Hu
12 iunie, ora 19:30 : Bega Blues Band – Timişoara, Raw Hide - Serbia
Intrarea este gratuită.
În data de 1 iulie va avea loc inaugurarea Staţiei de tratare a apei potabile din Jimbolia. Echipamentele au
fost aduse din Germania, tehnologia de tratare a apei prin ozonizare este una foarte modernă, staţia fiind
cea mai modernă din Europa. Pe lângă oficialităţile locale, judeţene, va fi prezent la Jimbolia dl. Borbély Lás-
zló, Ministrul Mediului şi Pădurilor.

Kaba Gábor, primarul oraşului Jimbolia



Spitalul Orăşenesc Dr. Karl Diel Jimbolia
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia este un spital orăşenesc general cu 135 de paturi, în care pacienţii pot bene-
ficia de servicii medicale de : evaluare, diagnostic şi tratament, susţinute de toate celelelalte facilităţi integrate
ale spitalului: laborator de analize medicale, imagistică, explorări funcţionale, consulturi interdisciplinare. Pa-
cienţii care necesită internare sau consult în cabinetele din ambulatoriu de specialitate pot beneficia de ser-
vicii medicale în oricare dintre următoarele specialităţi medicale: medicină internă, neurologie, boli infecţioase,
pediatrie, obstetrică -ginecologie, nou născuţi, chirurgie generală, ortopedie-traumatologie, urologie,
anestezie şi terapie intensivă, pneumologie, TBC, ORL, dermatovenerologie, planificare familială şi, începând
cu 01.06.2010, oftalmologie. În cadrul secţiilor medicale pacienţii beneficiază de condiţii de cazare bune,
supravegherea şi suportul unei echipe de asistenţi medicali cu experientă , tratament medical, regim ali-
mentar specific afecţiunii lor. Echipa medicală a spitalului este formată din medici consacraţi şi medici tineri
cu deosebit talent şi ambiţie, toţi punând accent deosebit pe seriozitate şi profesionalism, oferind servicii
medicale de calitate şi o atenţie deosebită pacienţilor. În cadrul spitalului lucrează un număr de 25 de medici
şi 54 de asistente medicale.
Obiectivul principal al unităţii este de a oferi servicii medicale care să raspundă cât mai bine nevoilor locuito-
rilor oraşului Jimbolia şi ale celor din localităţile arondate Jimboliei, serviciile medicale asigurate să devină
calitativ superioare, astfel încât sa fie preferate în faţa altor unităţi din sistemul sanitar. În ciuda greutăţilor
financiare cu care ne-am confruntat şi cu care ne vom confrunta în viitor, nu ne vom abate de la obiectivul
nostru şi vom da întotdeauna prioritate modului de acordare a asistenţei medicale prin asigurarea medica-
mentelor şi materialelor sanitare necesare actului medical şi vom încerca să aducem un plus de calitate ser-
viciilor medicale prin dotare cu aparatură medicală nouă, performantă.
Pentru că secţia de chirurgie generală a suferit cele mai mari modificări în ultimul an, în ceea ce priveşte spe-
cialităţile chirurgicale, personal medical superior şi dotare tehnică, vă facem o scurtă descriere a principalelor
intervenţii chirurgicale care sunt realizate de medicii noştri. Astfel, în specialitatea de chirurgie generală se
fac intervenţii chirurgicale pentru afecţiuni abdominale: colecistită litiazică, bolile stomacului şi intestinului,
apendicită, eventraţii, hernie, varicocel, etc…; patologia ano-rectală: hemoroizi, fisuri anale, abcese peri-
anale, fistule perianale, etc…; extraabdominale: varice membre inferioare, ulcere varicoase, gangrene – am-
putaţii, afecţiuni ale pielii si ţesuturilor moi – lipoame, furuncule, tumori, chist pilonidal, etc. În specialitatea
traumatologie se fac imobilizări, osteosinteze pentru fracturi simple sau complexe, protezare şold, etc, în
ortopedie se fac ARTROSCOPII (ENDOSCOPIE) genunchi– pentru leziuni intraarticulare ale genunchiului
(leziuni de menisc, de cartilaj sau ligamente încrucişate); deformări dobândite ale membrelor (bonturi, hal-
lux valgus etc). În urologie se fac operaţii urologice deschise, cum sunt: afecţiunile rinichiului, ureterului,
vezicii urinare, penisului, testiculelor, etc…); operaţii pentru incontinenţa urinară (pierdere involuntară de
urină) şi prolaps genital la femeie (cistocel, rectocel, enterolcel, prolaps uterin) şi ENDOSCOPICE transure-
trale (prin uretră – “canalul urinar”) : pentru adenom de prostată (TUR P, ITUP), tumori vezicale (TUR TV),
stricturi de uretră (URETROTOMIE INTERNĂ OPTICĂ), CISTOSCOPIE pentru diagnosticul afecţiunilor vez-
icale, CATETERIZAREA URETERULUI în colică renală rezistentă la tratamentul medicamentos, etc. În spe-
cialitatea ORL se intervine chirurgical pentru: amigdalectomie, vegetaţii adenoide, deviaţie de sept, polipoză
nazală, chiste retroauriculare, biopsie, polipi coardă vocală, etc. Tehnicile de anestezie pentru intervenţiile
chirurgicale mai sus amintite sunt: anestezie generală intravenoasă sau prin intubaţie orotraheală; locore-
gională rahidiană sau peridurală, locală intravenoasă, etc. Ca o noutate pentru specialitatea de obstetrică
este de menţionat că se fac naşteri prin operaţii cezariene.
Serviciile medicale acordate sunt gratuite pentru persoanele asigurate. În acest an ne-am propus obţinerea
certificării ISO 15189 pentru Laboratorul de analize medicale, astfel că, sperăm ca, începând cu anul 2011,
să putem oferi din nou servicii de laborator în contract cu CASS Timiş pentru ca pacienţii noştri să benefi-
cieze de analize medicale gratuite. Pentru activitatea spitalicească şi cea din laboratorul de radiologie, în
acest an, am obţinut certificarea sistemului de calitate ISO 9001.
Prin grija Primăriei oraşului Jimbolia, în anul 2009 s-a depus spre evaluare un proiect pentru reabilitarea şi
modernizarea ambulatoriului spitalului (Policlinica), cu finanţare din fonduri europene. Sperăm în aprobarea
şi realizarea acestui proiect, care ar aduce un salt spectaculos, de valoare, serviciilor medicale ambulatorii.
Începând cu data de 01.07.2010, în cadrul procesului de descentralizare a sistemului sanitar, spitalul va fi
transferat Primăriei oraşului Jimbolia. Sănătatea este bunul Dumneavoastră cel mai de preţ, graţie căreia vă
puteţi îndeplini toate aspiraţiile. Aveţi constant grijă de propria sănătate şi apelaţi cu încredere la serviciile
medicale oferite de unitatea noastră. Suntem în serviciul Dumneavoastră şi ne străduim să răspundem cât
mai bine nevoilor pe care le aveţi.
Daniela Cârlig, manager al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia





Proiect social MEALS-ON-WHEELS
O masă caldă pe zi pentru 25 de vârstnici cu probleme de sănătate

După cum am promis în numărul anterior al Buletinului informativ al oraşului Jimbolia (aprilie 2010),
dorim să ţinem la curent populaţia localităţii cu privire la derularea proiectului MEALS-ON-WHEELS. Pro-
gramul social este destinat unui număr de 25 de persoane vârstnice de pe raza oraşului Jimbolia, cu veni-
turi decente, care, din cauza multiplelor probleme de sănătate, nu îşi pot satisface unele nevoi de bază.

Programul început la data de 19.04.2010 cu perioada de derulare de un an, până aprilie 2011, împre-
ună cu cele patru entităţi participante (Rotary Club Jimbolia, Rotary Club Solitude din Stuttgart - Germania,
Consiliul Local al oraşului Jimbolia şi beneficiarii) doresc să vină în sprijinul vârstnicilor, cu intenţia de a re-
duce riscul de neglijare şi de păstrare al acestora în mediul familial.

De la începerea proiectului şi până în prezent au participat şi au beneficiat un număr total de 28 de
vârstnici. Proiectul prevede flexibilitate în privinţa participării, adică pe parcursul acţiunii persoanele pot re-
nunţa, astfel oferind posibilitate şi altor persoane de a beneficia de aceste servicii.

În urma vizitelor efectuate la beneficiari şi a monitorizării privind satisfacţia, adică nivelul de mulţumire
al participanţilor privind serviciile de catering prestate de Restaurantul Bulevard din localitate (care include
prepararea prânzului, asigurarea veselei de unică folosinţă în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare,
transportul prânzului la domiciliul vârstnicilor), feed-back-ul primit din partea asistaţilor dovedeşte necesi-
tatea şi utilitatea acestor servicii destinate unui grup ţintă al comunităţii în care trăim. Atunci când vorbim de
comunitate, ne gândim la cei din jurul nostru, rudele şi prietenii, vecinii şi cunoştinţele noastre.

Pe această cale dorim să lansăm un apel tuturor cetăţenilor oraşului care au cunoştinţă de persoane
vârstnice bolnave, neglijate sau cu risc de marginalizare că au posibilitatea de a se înscrie pe lista supli-
mentară a acestui program social.

De informaţii suplimentare puteţi beneficia la Biroul social din cadrul Primăriei oraşului Jimbolia, sau la
numărul de telefon 0256/360770.

Anunţ de licitaţie

Primăria oraşului Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, cod poştal 305400, judeţul Timiş, cod fiscal
2502763, organizează licitaţie publică ce are ca obiect concesionarea unor terenuri pentru construcţie şi
închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, obiective aflate în domeniul privat al oraşului Jimbo-
lia, după cum urmează:
- teren intravilan situat în Jimbolia, str. Aleea Cito nr. 21, în suprafaţă de 359 mp. cuprins în c.f. 6230,
topo. 4684/1, pentru construire casă de locuit;
- teren intravilan situat în Jimbolia, str. Aleea Cito nr. 21/a, în suprafaţă de 358 mp. cuprins în c.f. 6230,
topo. 4684/2, pentru construire casă de locuit;
- spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Jimbolia, str. Lorena nr. 2, cu suprafaţă utilă de 52 mp.,
în vederea închirierii, destinaţia fiind sediu de firmă sau asociaţie, activităţi pentru prestări servicii, altele
decât alimentaţie publică.
Terenurile menţionate nu au fost revendicate de foştii proprietari în temeiul legii 10/2001. Caietele de sarcini
se pot achiziţiona de la serviciul urbanism din cadrul primăriei, începând cu data de 15.06.2010, costul unui
caiet fiind de 20 lei. Garanţia şi taxele de participare se achită la casieria primăriei, str. Republicii nr. 38. La
licitaţie pot participa persoane juridice române şi persoane fizice care vor dovedi prin acte calitatea lor, cât
şi capacitatea de a îndeplini obiectivul prevăzut în caietul de sarcini. Termenul limită de depunere a ofertelor
este 28 iunie 2010, ora 15:00. Licitaţia va avea loc în data de 29 iunie 2010 ora 11:00, în sala de şedinţe a
Consiliului local situată în sediul Primăriei Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81. Informaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 0256/360770, mobil 0742175698, persoană de contact Faur Lucian, sau la Biroul licitaţii din
cadrul Primăriei oraşului Jimbolia.
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